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SLOVO STAROSTY

PŘEČTĚTE SI
život se vám snaží i naše městská
část, která pro vás také tento
měsíc připravila řadu kulturních
a sportovních akcí.
K tradičním patří Prosecké jaro
v parku Přátelství, Prosecké
máje, výstavy v Galerii 9, koncerty komorní hudby na vysočanské
radnici, nemluvě o repertoáru
v Divadle Gong, který přináší
i letošní první premiérové představení. Na radnici Prahy 9 se
také představí výstava Nejdelší
noc – 21. 8. 1968. Pokud na ni
přijdete, můžete se stát sedmdesátitisícím návštěvníkem,
který ji zhlédne. A když už jsem
připomněl cizí vojáky v Praze – ti
budou v květnu také na Kolčavce
v Libni. Členové několika klubů
vojenské historie z ČR a dobrovolníci z Devítky připomenou

K

věten podle mnohých patří
k nejkrásnějším měsícům
v roce. Možná proto, že v přírodě všechno kvete a roste jako
o závod, což nám po zimě skýtá
daleko zajímavější a pestřejší obraz vidění tohoto světa. A zpestřit
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zábavnou formou některé skoro
zapomenuté obrazy ze dnů květnového povstání v Praze 1945.
Letošní rok žije Praha ve znamení Evropského hlavního města
sportu 2016. I proto jsme letošní
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rozhýbat také s trenéry v rámci
hnutí Devítka v pohybu. Pokud
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Z RADNICE
Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Zdeněk Davídek (Hnutí pro Prahu)

Kapacitu základních
škol řešíme
Ing. Zdeněk Davídek

Radní Prahy 9 Ing. Zdeněk
Davídek se dlouhodobě
věnuje školství a také
v tomto volebním období je
za tuto oblast na Devítce
zodpovědný.
V poslední době se mnohé městské části v Praze potýkají s nedostatkem míst v základních
školách a Devítka není výjimkou.
Jak tuto situaci řešíte?
V současné době je v základních
školách, jejichž zřizovatelem je
MČ Praha 9, celkem 3280 míst.
I když v letošním školním roce
nemuselo být k přijetí do základní školy žádné z dětí odmítnuto
proto, že by nebylo volné místo,
víme, že kapacita základních škol
je naplněna, v některých školách
pak přestává stačit. Je to především v základních školách Špitálská a Novoborská, v nichž jsme
se proto před dvěma lety rozhodli
vybudovat přístavby.

Můžete být konkrétnější, co budujete v ZŠ Špitálská, kam chodí děti
především z Vysočan?
Na místě známém jako Bumbálek, kde je dnes přízemní budova
školní družiny, vznikne nový pavilon s devíti třídami zhruba pro
270 dětí, včetně dvou odborných
učeben a tělocvičny.
Celkové náklady na výstavbu se pohybují kolem 55 mil. korun a z rozpočtu hl. m. Prahy jsme získali účelovou dotaci ve výši 20 mil. korun.
Výstavba by měla začít na podzim
letošního roku s tím, že pavilon by
mohli žáci užívat od školního roku
2017/2018. Zda-li se to povede, záleží do značné míry na výsledku výběrového řízení a serióznosti a schopnosti zhotovitelské firmy realizovat
tuto veřejnou zakázku v kvalitě a požadavcích, které MČ Praha 9 má.
A jak to je se zvyšováním počtu
míst pro žáky základní školy na
Proseku, tedy přístavbou v ZŠ Novoborská?
Kapacita ZŠ Novoborská je zcela
naplněna. A protože se počet žáků
na Proseku a Střížkově vzhledem

k masivní zástavbě v místech
za Poliklinikou Prosek, kam se
stěhují rodiny s dětmi, neustále zvyšuje, plánujeme ještě letos
přístavbu nového pavilonu ke
stávající budově ZŠ Novoborská.
Dokončen by měl být v září 2017.
Vznikne v něm devět tříd pro výuku 306 žáků prvního stupně a pět
tříd z tohoto počtu bude zároveň
sloužit jako školní družina. Nový
pavilon bude bezbariérově navazovat na stávající prostory školy
propojením v každém patře. Jeho
součástí je také klub – multifunkční místnost, kterou budou moci
využívat děti v družině, ale může
sloužit i pro výuku nebo zájmové
kroužky. Rozpočtové náklady akce
jsou 47 mil. korun a také v tomto
případě děkujeme hl. m. Praha za
poskytnutou účelovou dotaci ve
výši 15 mil. korun. Konečná částka však závisí na výsledku výběrového řízení, takže může být i nižší.
Tyto přístavby ale řeší jen současný deficit míst v základních školách na Devítce. Přitom se ve Vysočanech na územích po bývalých

průmyslových podnicích plánuje
(ale už i začíná) poměrně masivní
výstavba bytů. Jak se vznik budoucí rezidenční čtvrti promítá ve
vašich plánech?
Připravujeme výstavbu nové základní školy na našem pozemku
v ulici U Elektry. V současné době
probíhá řízení o vydání územního
rozhodnutí. Nová škola bude mít
18 tříd a měla by se stát plnohodnotnou základní školou právě pro
toho rozvojové území Vysočany.
Rád bych za MČ Praha 9 poděkoval všem investorům, kteří svými
příspěvky přispívají na budování
infrastruktury. Zároveň si ale myslím, že prioritní úlohu při zajišťování potřebných kapacit v ZŠ
by měl mít stát. Doufám, že se
nám v letošním roce podaří využít
strukturálních fondů EU a zdrojů
z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR k financování
nových míst ve školách, tak jak se
nám to dařilo v letech 2013–2014
v oblasti předškolního vzdělávání,
kdy jsme počet míst v mateřských
školách provozovaných MČ zvýšili
mk
takřka o polovinu.

Občané se zapojili Kdo tu kytku ukradne,
do plánované
ať mu ruka upadne
úpravy náměstí OSN N
V únoru se občané Prahy 9 zapojili
do přípravy koncepční studie náměstí
OSN, kterou vytváří Institut plánování
a rozvoje (IPR).

V

této fázi IPR zjišťoval potřeby uživatelů ulice a také jejich hodnocení současného stavu.
Občané se mohli zapojit do urbanistické vycházky
a sousedského setkání nad mapou. Setkání a vycházek se zúčastnilo 60 občanů. Co IPR díky zpětné vazbě od občanů zjistil, naleznete na www.iprpraha.cz/
namestiosn.
V současné době IPR zpracovává návrh studie. Další
fáze zapojení občanů proběhne v červnu, kdy se budou moci vyjádřit k samotnému návrhu studie. Na
náměstí OSN budou umístěny panely, které představí výstupy první fáze zapojení občanů a návrh studie.
Případné další podněty budou občané moci podat
v konzultačním stánku přímo autorům návrhu. mv
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a místě bývalé zahrádkářské kolonie
na Proseku vedle Prosek Pointu byla na
podzim loňského roku dokončena druhá
část parku Srdce. Jeho první část byla vybudována v roce 2010. Vytváří s ní jednotný
celek a doplňuje zelené plochy parku Přátelství a zeleň sousedícího hřbitova.
Jak se však nyní po několika měsících ukazuje, i když městská část Praha 9 dokončila
parkové úpravy, instalovala cvičební stroje

a nápaditě vybavila dětské hřiště, na něco
důležitého zapomněla – cedule, na nichž by
stálo: „Kdo tu kytku ukradne, ať mu ruka
upadne“. Z parku totiž někdo odcizil nově
vysázené bobkovišně z řady u chodníku,
i ty zbytky rostlin, které zůstaly po první
krádeži u trafačky. Říkat, že je to smutné,
zavržení- či trestuhodné, asi nic nevyřeší.
Tak snad zapracují boží mlýny a ukáže se, že
mk, foto: ml
kdo tu kytku…

Tady byly vysazeny bobkovišně…
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Křesadlo pro Irenu Čejkovou
Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, se předává
od roku 2001. Každoročně
je jím v Praze oceněno
deset dobrovolníků, které
nominují jednotlivci i organizace. Letos je mezi nimi
také Mgr. Irena Čejková
z Prahy 9, učitelka, nyní
v penzi.

Patronem ceny Křesadlo je herec
Tomáš Töpfer, který ji také předává

P

ředání Křesadel se koncem
března již tradičně uskutečnilo
v reprezentačních prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Slavnosti,
na níž vystoupil houslový virtuos
Jaroslav Svěcený, se zúčastnila
i radní Prahy 9 Taťjana Horká a ředitelka Střediska sociálních služeb
Prahy 9 Michaela Žáčková.
Paní Irenu Čejkovou nominoval Klub Novovysočanská. Jako
klientka domu s pečovatelskou
službou se aktivně ujala aktivit
pro seniory. Vytvořila celotýdenní
program, vybudovala knihovnu,
pravidelně organizuje výlety pro

Ze slavnostního předávání Křesadel, z nichž jedno v letošním roce
převzala Mgr. Irena Čejková z Prahy 9 (vpředu)

mobilní i imobilní klienty. Organizuje i činnosti, kterých se pak
sama aktivně neúčastní – domlouvá cvičení seniorů na židlích, setkání u muziky a podobně.
Pravidelně se konají tzv. kavárny,
kde se každý čtvrtek setkává zhruba
30–50 zdravotně handicapovaných
osob a paní magistra tam předčítá
zajímavé informace, básně nebo
diskutuje o kulturních zážitcích.
Nepomáhá jen v Klubu Novovysočanská, ale aktivně se schází se
svými bývalými žáky, pravidelně
hlídá jejich děti a pořádá různá setkání. Paní Mgr. Čejková je krásným příkladem nezištné práce pro
ostatní. Je jí 84 let, ale má více elánu a odvahy než mnozí o mnoho
red
mladší lidé.
foto: A. Pajer a mž

Znovu nad návrhem Metropolitního plánu
V dubnu a začátkem května probíhá druhé kolo konzultací nad návrhem Metropolitního plánu mezi jednotlivými
městskými částmi a Institutem plánování a rozvoje (IPR) hl. m. Prahy coby zpracovatelem plánu.

P

raha 9 předložila koncepční materiál rozvoje Devítky, který se poté, co ho doporučily
příslušné komise Rady MČ Praha 9, stal podkladem pro zpracování Metropolitního plánu.
„Po prvních konzultacích s IPR je určen charakter jednotlivých lokalit Prahy 9,“ říká místostarosta Prahy 9 Marek Doležal a přibližuje: „Velmi
zjednodušeně řečeno: Vysočany a Libeň (mimo
brownfieldů) jsou stabilizovanými územími,

stejně jako sídliště Prosek, které je však třeba
maximálně dotvořit např. z hlediska veřejných
prostorů. Území po bývalých průmyslových
podnicích je rozvojové a chceme, aby se rozvíjelo
jako nové město se vším všudy, tedy nejen s byty,
ale také infrastrukturou a veřejnou vybaveností.“
Při květnovém kole konzultací bude MČ Praha 9 řešit s IPR již konkrétní záležitosti jednotlivých lokalit zakreslených v plánu využití ploch.

„Výsledek bude zaznamenán v textovém popisu
lokality. Konkrétně to znamená, že např. lokalita Na Balabence, která patří podle plánu využití
ploch do SV (všeobecně smíšená), je dnes již
saturovaná, nachází se v ní bytové domy a občanská vybavenost, a chceme, aby takto zůstala.
V textovém popisu tedy bude uvedeno, že je zde
možné pouze dotvořit městskou zástavbu, která
mk
sem patří,“ dokresluje Marek Doležal. 

Seminář „Legislativa bydlení“
Legislativa bydlení je název semináře, který pořádá Akademie pro bytové domy ve spolupráci s MČ Praha 9.
Uskuteční se 9. června 2016 od 16 do 19 hodin na Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 324/14.

Ú

častníkům semináře budou podány aktuální informace k legislativě bydlení doplněné o nová výkladová stanoviska. Obsah bude
soustředěn na oblast bytového spoluvlastnictví
a bytová družstva z pohledu členů statutárních
orgánů SVJ a BD. Součástí semináře bude
i přehled základních právních předpisů pro oblast působení SVJ a BD. Tento seminář je pořádán ve spolupráci s MČ Praha 9.

Květen 2016

Přednášející Mgr. Martin Kroh je předsedou
představenstva SBD Praha a předsedou České
společnosti pro rozvoj bydlení. Problematikou
bydlení se zabývá 16 let, především v oblasti správy bytových domů. Další přednášející
JUDr. Marek Novotný je dlouholetý zkušený
advokát v oblasti práva nemovitosti, bytového
práva, práva bytového spoluvlastnictví a také
v právu společenství vlastníků jednotek a druž-

stev. Aktivně se podílí na tvorbě legislativních
norem, které ovlivňují oblast bytového práva.
Pořadatelem Akademie pro bytové domy je nadále obecně prospěšná společnost Dům plný
úspor.
Přihlásit se můžete na www.akademiedb.cz.
Pokud byste potřebovali další informace, pište
na e-mail: akademie@dumplnyuspor.cz nebo
red
volejte 800 821 831.
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Cesta je cíl, aneb
kudy zeleným Prosekem?
Koncept, jak pěšinami propojit stávající parky, lesoparky, ale i zatím neudržované plochy zeleně a ruderálních
porostů v Praze 9, byl předložen 30. března na společném jednání komisí rozvoje území a životního prostředí
a dopravy Rady MČ Praha 9. Konkrétně se jedná o zeleň na území, jehož severní část tvoří park Přátelství
s ulicí Vysočanskou a jižní ulice Podvinný mlýn a park Podviní.

S

návrhem revitalizace původních historických cest a pěšin v tomto území seznámil Karel
Horejš z Odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části
Praha 9. Koncept se zabývá propojením místních lokalit zeleně
původními cestami, které těmito
parky a lesoparky prochází. Jedná
se o lokality: Močálka, Amerika,
U Prosecké školy, Bobová dráha,
park Podviní, Vysočanská (kaskáda), Na Krocínce (Na Jetelce),
Vinice Máchalka, Starý Prosek,
park Přátelství.
Návrh, kudy by měly cesty vést,
najdete v podrobném materiálu
v zápisu komise rozvoje území na
www.praha9.cz v sekci samospráva/rada/komise rady MČ Praha 9.
Pokud k němu máte připomínky,
podněty, návrhy, můžete je adresovat na e-mail: horejsk@praha9.cz.

Součástí naučné stezky Amerika je i vyhlídka.

V květnu na vyhlídku

Místa pro odpočinek
a relaxaci chceme propojit

„Území, kterého se předkládaný
koncept týká, má rozlohu zhruba
400 000 m² a naší dlouhodobou
snahou je celé ho zatraktivnit a otevřít pro širší veřejnost,“ říká předseda komise rozvoje území Tomáš
Kubík (ODS). Tím, že jednotlivé
zelené lokality citlivě propojíme pěšími trasami, na některých místech
vysadíme nové dřeviny, jiné zahradnicky upravíme, postupně budeme investovat do městského mobiliáře, zejména laviček, osvětlení,
košů, ale i dřevěných herních prvků
nebo drobné architektury z proutí,
také zamezíme živelnému rozvoji,
který s sebou nese nejrůznější střety a konflikty. Některé části parků
a cest jsme již revitalizovali, týká se
to např. Ameriky, Starého Proseka,
parku Podviní, cesty U Prosecké
školy, parku Přátelství. Ovšem tyto
lokality, i když se nachází v těsné
blízkosti, nejsou spolu spojeny tak,
aby se z jedné do druhé lidé pěšky
pohodlně a bezpečně dostali. A to
by se nyní mělo změnit.“

6

v oblasti Proseka sociální demokraté podporují. A to nejenom
pasivně. „Máme tři zástupce v odborné komisi životního prostředí
a dopravy. Rádi bychom se dočkali
lávky pro pěší z parku Přátelství
přes Vysočanskou a hlavně dokončení úpravy Proseckých skal.
A samozřejmě se těšíme také na
zpřístupnění proseckého podzemí, které by se mělo stát novou
pražskou atrakcí. V tomto směru
se nám podařilo přesvědčit i naše
kolegy v Praze 8, kam až některé
podzemní prostory zasahují,“ dodává Miloslav Hanuš.

Ostatně propojování parků a zelených zón určených pro oddych
a relaxaci je dnes trendem. „Není
třeba vytvářet nové parky, když
máme možnost propojovat je se
stávajícími zelenými oddychovými
zónami,“ konstatuje místostarosta
Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09)
a pokračuje: „Jsme součástí Prahy,
metropole se všemi jejími pozitivy
i negativy. U každého bytového
domu nemůže vyrůst park, ale je
důležité, aby se jeho obyvatelé do
zelené zóny dostali pěšky, bezpečně a pokud možno bez překážek
(komunikace, cizí pozemek). Proto
musíme zelené plochy pravidelně
rekultivovat, udržovat je průchozí
a bezpečné. Nyní jsme otevřeli diskuzi nad konceptem stezek, které
by měly spojit zeleň na Proseku
s vysočanským územím. Její výsledek bude zapracován do územní
studie, která je nejen důležitým
podkladem pro územní plán, ale
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zároveň nám umožní jasně stanovit, co můžeme realizovat hned
a co ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu.“

Vlastnictví pozemků

I když se na první pohled může
zdát, že obnovit zapomenuté cesty
a pěšinky v zeleni bez zásadních
stavebních zásahů není nic složitého, z omylu vás vyvede pohled
na mapu ukazující majetkoprávní
vztahy.
„Největší problémy vidíme v rozličném vlastnictví dotčených
pozemků. Městská část má svěřené jenom některé a domluvit se
s ostatními majiteli, eventuálně
některé pozemky vykoupit, to je
velmi obtížná záležitost na několik let,“ vysvětluje Miloslav Hanuš
(ČSSD), předseda kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 9.
Zároveň dodává, že navrhované
propojení pěších stezek zejména

Naučná stezka Amerika na Proseckých skalách byla dokončena,
nyní se čeká na nabytí právní moci
její kolaudace. V průběhu května
se tak otevře část Prahy 9, která
byla většině jejich obyvatel dosud
neznámou.
„Revitalizace území, kudy naučná
stezka Amerika vede, byla poměrně složitým úkolem. Jednalo se
sice o zelenou zónu, která podle
územního plánu byla určena pro
využití široké veřejnosti, nicméně
dlouho sloužila jako zahrádkářská
kolonie a posléze místo pro bezdomovce. A musím říci, že při její
rekultivaci nás zaskočilo množství odpadu, a to i nebezpečného,
např. v podobě eternitu, který se
tu nahromadil a rozhodně nebyl
ku prospěchu přírodní oblasti
Prosecké skály,“ konstatuje radní
Prahy 9 Zdeněk Davídek (Hnutí
pro Prahu). „Předloženou koncepci propojení parků, lesoparků
a zelených míst na Devítce považuje náš zastupitelský klub za cestu správným směrem. Biokoridor
vedoucí od Proseckých skal přes
vinici Máchalka a Bobovou dráhu směrem ke Krocínce vnímáme
jako zelené plíce Prahy 9. Měl by
být zpřístupněn a otevřen široké
veřejnosti a zůstat nedotčen stavební činností.“
mk, foto: jh
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Nabídka bytů k prodeji
Městská část Praha 9 opět nabízí k prodeji volné byty,
které prodává ve výběrovém řízení podle schválených
pravidel „Zásad prodeje volných bytů“. Současná nabídka bytů určených k prodeji do osobního vlastnictví včetně všech podmínek, které je nutné splnit k přihlášení do
výběrového řízení, je zveřejněna na úřední desce.

C

elý proces prodeje bytů počínaje prohlídkami, jakož
i právní servis k vyhotovení kupní smlouvy až po podání návrhu
na vklad vlastnického práva na
katastrální úřad zajišťuje městská část Praha 9. Při prodeji
není využíváno služeb realitních
kanceláří či jiných zprostředkovatelů, není sepisována ani
zpoplatněna rezervační smlouva
a vítězi výběrového řízení jako
kupujícímu tak odpadají náklady
na zprostředkovatelské odměny.
Městská část Praha 9 nevydala
nikomu souhlas s inzerováním
ani nabízením těchto bytů k prodeji. K tomuto není nikdo jiný
než městská část Praha 9 opráv-
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něn. Městská část Praha 9 hradí
daň z nabytí (dříve daň z převodu
nemovitostí), správní poplatek
za podání vkladu katastrálnímu
úřadu hradí kupující.
Vyhlášené záměry na prodej jednotlivých bytů ve výběrovém řízení s popisem bytu, termínem jeho
prohlídky, minimální nabídkovou
cenou, výší požadované jistiny
a všemi podmínkami pro přihlášení do soutěže včetně „Zásad prodeje volných bytů“, návrhu kupní
smlouvy, formuláře k podání nabídky a kontaktních osob najdete
na úřední desce.
Ing. Kopčilová
vedoucí realitního oddělení,
odbor správy majetku MČ Praha 9

Nyní městská část Praha 9 zveřejňuje záměr prodeje 15 bytů
o různých dispozicích, výměrách, a to na Proseku, Střížkově a v Libni:
1. bytová jednotka č. 974/15 v domě čp. 974,
ulice Sokolovská s dispozicí 1+1 o výměře 44,5 m² + balkon
2. bytová jednotka č. 966/30 v domě čp. 966,
ulice Sokolovská s dispozicí 3+kk o výměře 65 m² + balkon
3. bytová jednotka č. 968/22 v domě čp. 968,
ulice Sokolovská s dispozicí 2+1 o výměře 65 m² + balkon
4. bytová jednotka č. 972/7 v domě čp. 972,

ulice Sokolovská s dispozicí 1+0 o výměře 19,8 m²
5. bytová jednotka č. 972/16 v domě čp. 972,

ulice Sokolovská s dispozicí 2+1 o výměře 64,6 m² + balkon
6. bytová jednotka č. 1070/2 v domě čp. 1070,
ulice U Svobodárny s dispozicí 1+1 o výměře
47,5 m²

7. bytová jednotka č. 276/1 v domě čp. 276,
m² + lodžie
ulice Teplická s dispozicí 3+1 o výměře 68,79
8. bytová jednotka č. 514/19 v domě čp. 514,
ulice Bílinská s dispozicí 1+kk o výměře26,9
m²
9. bytová jednotka č. 561/31 v domě čp. 561,
ulice Vysočanská s dispozicí 1+kk o výměře 36,1 m² + lodžie
10. bytová jednotka č. 563/13 v domě čp. 563,
ulice Vysočanská s dispozicí 2+kk o výměře 45 m²
11. bytová jednotka č. 564/24 v domě čp. 564,
ulice Vysočanská s dispozicí 3+1 o výměře 73,6 m² + lodžie
12. bytová jednotka č. 565/3 v domě čp. 565,
ulice Vysočanská s dispozicí 3+1 o výměře 73,8 m² + lodžie
13. bytová jednotka č. 567/1 v domě čp. 567,
ulice Vysočanská s dispozicí 2+kk o výměře 44,9 m²
14. bytová jednotka č. 571/4 v domě čp. 571,
ulice Vysočanská s dispozicí 2+kk o výměře 36,9 m² + lodžie
15. bytová jednotka č. 572/19 v domě čp. 572,
ulice Vysočanská s dispozicí 1+kk o výměře 37,1 m² + lodžie
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Český červený kříž pomáhá seniorům
Jeden z domovů pro seniory, který provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže v Praze 9, se jmenuje
Slunné stáří. Ovšem tento název vystihuje snad všechny činnosti, pod nimiž je v sociální a zdravotní oblasti
podepsáno více než sedmdesát členů (zaměstnanců) této organizace.

„S

tředisko sociálních služeb
Prahy 9, jehož zřizovatelem
je městská část, nemůže samo zajistit všechny sociální a zdravotní
služby, které naší spoluobčané
potřebují. V tomto směru tedy vítáme pomoc dalších neziskových
organizací a velmi si ji ceníme.
Jedním z nejvýznamnějších partnerů v poskytování péče o seniory
a zdravotně handicapované je pro
nás právě Český červený kříž působící v Praze 9, jehož dlouholetou
ředitelkou je Ivana Kadlečková,“
říká radní pro zdravotní a sociální
oblast MČ Praha 9 Taťjana Horká.

ČČK

Jedním z úkolů Českého červeného kříže je spolupráce s poskytovateli zdravotnických služeb.
Oblastní spolek ČČK v Praze 9
má široký záběr činností – od organizace bezplatného dárcovství
krve přes výuku první pomoci dětí,
mládeže i dospělých a zajišťování
zdravotnických služeb při nejrůznějších společenských, kulturních
a sportovních akcích v Praze 9, 14,
18 a 20 až po sociální činnost, do
níž patří domácí ošetřovatelská
péče, provozování domovů pro
seniory, domova se zvláštním režimem, pečovatelská služba, senior
doprava, vedení nízkoprahového
klubu seniorů a klubu aktivního
stáří a mnohé další.
Konkrétně v městské části Praha 9 provozuje domov pro seniory – Gerocentrum Slunné stáří na
Střížkově v Harrachovksé 422,

domov se zvláštním režimem
v Hejnické 538 a senior dopravu.

Gerocentrum Slunné stáří

… je sociálním zařízením s nepřetržitým celoročním provozem
s kapacitou 32 lůžek. Domov
existuje od roku 1996 a poskytuje
kromě ubytování komplexní sociální péči, stravování po celý den
a odborné služby. Každý klient si
přitom sám vybírá, jakou službu
využije a na co mu ještě síly stačí.
„Naše klienty podporujeme v jejich aktivitách, každý si může zvolit způsob, jakým stráví den – čtením, sledováním televize, prací na
zahradě, ručními pracemi, nebo
využije aktivity, které v domově
nabízíme jako např. kulturní pořady, besedy. Zkrátka snažíme se,
aby zůstali co nejdéle soběstační
a cítili se zde opravdu jako doma,“
konstatuje ředitelka Oblastního
spolku ČČK Ivana Kadlečková.

Domov se zvláštním
režimem

V Domově se zvláštním režimem
v Hejnické je od roku 2012 zajišťována individuální pomoc a podpora seniorům s chronickým duševním onemocněním – demencí,
především Alzheimerovou chorobou nebo Parkinsonovou nemocí,
kteří se již neobejdou bez pomoci
druhého.
„Poskytujeme jim pomoc a podporu v tom, co nezvládnou sami a ani
s pomocí terénní nebo ambulantní
sociální služby či rodiny,“ vysvět-

Ředitelka ČČK Praha 9 Ivana
Kadlečková s jednou z klientek
Domova se zvláštním režimem.
luje Ivana Kadlečková základní cíl
této služby a pokračuje: „I když je to
mnohdy velmi těžké, snažíme se, aby
si i tito lidé zachovali soběstačnost
v co nejvyšší míře, nebyli sociálně
vyloučeni a mohli žít v návaznosti na
své možnosti, schopnosti a přání.“
Také tady se o dnešních 19 klientů stará obětavý a empatický, odborně vyškolený personál, lidé se
podle svých schopností mohou
účastnit nejrůznějších programů,
samozřejmostí je rehabilitace,
pravidelné lékařské prohlídky,

včetně konzultací psychologa
a psychiatra. Navíc sem v rámci
canisterapie dochází cvičitel se
psem a – jak se ukazuje – pozitivní
vliv zvířete na seniory je zřejmý.
„Před čtyřmi lety, kdy jsme domov
se zvláštním režimem otevírali,
jsme měli 13 lůžek. Zájem o ně je
však velký. Jsme proto velice rádi,
že díky městské části Praha 9,
která v roce 2014 rekonstruovala
přilehlé nebytové prostory domova na další pokoje a zázemí,
jsme mohli rozšířit jeho kapacitu
o dalších 6 lůžek,“ dodává Ivana
Kadlečková. Pravdou však je, že
ani teď nedokáže ČČK na Devítce
uspokojit všechny žadatele o místa v Domově se zvláštním režimem.

Senior doprava

Už sedm let poskytuje ČČK Praha 9 seniorům možnost, aby si
objednali dopravu, jestliže potřebují k lékaři, na nákupy, chtějí jít
do divadla, na koncert, odjet na
chalupu.
text a foto: mk

Přehled sociální činnosti ČČK Praha 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domácí ošetřovatelská péče Alice, Praha 14–Černý Most
Domov pro seniory Bojčenkova, Praha 14–Černý Most
Domov pro seniory – Gerocentrum Slunné stáří, Praha 9–Střížkov
Domov se zvláštním režimem, Praha 9–Střížkov
Pečovatelská služba Praha–Černý Most, Praha–Letňany,
Praha–Čakovice, Praha–Jirny
Senior doprava
Nízkoprahový klub seniorů Praha 14
Klub aktivního stáří Praha 18
Ošacovací středisko

Norští záchranáři na Proseku
„Jako jedno z nejmodernějších a nejlépe vybavené
zhodnotil prosecké stanoviště Zdravotnické záchranné
služby Praha její ředitel Petr Kolouch na setkání se
zástupci jednotlivých městských částí, kde kromě jiného
informoval o návštěvě norské delegace,“ konstatuje
radní Prahy 9 Taťjana Horká.

Z

áchranáři z norského města Trontheim navštívili své kolegy ze Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy začátkem dubna. Prohlédli si
stanoviště ZZS na Poliklinice Prosek, kde byl také přistaven Golem – záchranný kamion nasazovaný v krizových situacích nebo preventivně při
hromadných kulturních či sportovních akcích, a přistál vrtulník letecké
výjezdové skupiny. Ten je doplňkovou službou pozemních složek. mk
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Záchranáři z norského Trontheimu si na Proseku prohlédli nejen moderní
stanoviště ZZS Praha, ale také zásahové vozidlo Golem a vrtulník letecké
výjezdové skupiny.
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a 267 175 202, www.ppas.cz
Proseku a nemáte kde?
k pronájmu v garážích v LovoSamostatné uzavíratelné garáže
sické ulici na Proseku. Za garáž
zájemci (nemusí
mít trvalé bydINFORMACE
(nikoliv garážová stání) jsou
liště na „devítce“) zaplatí měk pronájmu v garážích v LovoPískovcová – Prosecká
síční nájem 1200 Kč. Termín
Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
odním
sické ulici
na Proseku.
ZaLitvínovská
garáž 500
prohlídky si lze domluvit na tel.:
Adresa:
Internetové
centrum
Prosek,
ZŠ
Jaké
věci
je
možné
darovat:
Navštivte senátní kancelář senátorky Ing. Zuzany Baudyšové
zájemci
(nemusí
mít
trvalé
byd776 616 616 - Milan Tuček.
(vchod
z
Litoměřické
ul.),
190
00
Praha
9
Letní a zimní oblečení – dámské,
Vážení spoluobčané, informujeme vás o možnosti návštěvy regionální
Tel.:
+420
602
283
283
/
e-mail:
info@icprosek.cz
pánské, dětské
na „devítce“)
zaplatí měkanceláře senátorky Zuzany Baudyšové, která v Senátuliště
zastupuje
senátní
Lůžkoviny,
prostěradla,
ručníky,
ávka
obvod č. 24.
Nejčastějšími
oblastmi, se kterými se občané
na paní
senátorku
síční
nájem
1200
Kč.
Termín
rum proutěrky,
občany
Prahy
9
záclony
Dětská pohotovost
obracejí,
jsou péče o děti v rozvodové situaci rodičů, porušování práv dětí
Látky
–
minimálně
1
m²
garáže
prohlídky
si
lze
domluvit
na tel.:tradicí vUzavíratelné
m Prosek, ze
ZŠstrany
Litvínovská
500
Krásnou
Praze 9
dospělých nebo
institucí, mezigenerační soužití a lidsko-právní
ve FN Bulovka
Domácí
potřeby: nádobí
bílé i zájmu
černé, o osobní návštěvu se obracejte na kontakt:
koly
problematika.
V případě
v
Lovosické
776
616
616
Milan
Tuček.
90 00 Praha
9
se
stalo
slavnostní
vítání
skleničky
– nepoškozené
Mgr. Jan
Dobeš, e-mail: jandobes01@seznam.cz nebo +420 606 732 026
Peří,
a vatové
přikrývky,
polparku)info@icprosek.cz
mail:
nových občánků, tedy nově Dětskou pohotovost pro
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Strana zelených
Vaši zastupitelé:

právní poradna – exekuce

Tato služba je poskytována sociálně slabším občanům,
Ing. Zdeněk Davídek
kteří nemohou za právní služby platit a mají trvalý pobyt
Tel.: 283 091 328
na území MČ Praha 9.
Možnost objednání:
e-mail: davidekz@p9.mepnet.cz
Oblastní
kancelář
ODS
Praha
9
Regionální kancelář TOP 09
Senátor
Tomáš
Termíny:
11.Kladívko
5., 25. 5., 8. 6., 22. 6. 2016RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
www.facebook.com/
sídlí
na adrese:
Oblastní
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ODS
Praha
9
Tel.:
+420
286
Praha
9 881 518 9/TOP 09/
Marek
Doležal-Praha
tel.: +420 737 250 258
Jandova
4, Praha 9, 1. patro,
sídlí na adrese:
petr@pisoft.cz
V hale nové radnice u infocentra se v dene-mail:
termínu
konání9bezplatné
Praha
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na území MČ PrahaJablonecká
9 – Vysočany, Libeň,
Střížkov,
Prosek, Hloubětín,
723,
Praha
9-Prosek
Strana zelených
Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Telefon:
+420 283 882 131
Praha 9
MĚSTSKÉ ČÁSTIVeškeré
PRAHA
9
10 DEVÍTKA – MAGAZÍN
Vaši zastupitelé:
informace
o provozování právní poradny a o možnosti o tuto
ovv.praha9@cssd.cz
službu požádat váme-mail:
poskytnou
pracovníci v infocentru.

Klub z
všem s
při řeš
v rámc
piteli M
a Milo
teční 1

Hnutí
pro Prahu

Adresa:
Adresa:OVV
OVVČSSD
ČSSDPraha
Praha9,9,
Jablonecká
Jablonecká723,
723,Praha
Praha9-Prosek
9 – Prosek
Ing. Zdeněk Davídek
Klub zastupitelů za ČSSD děkuje
Telefon:+420
+420
721
Telefon:
283
882029
131892
e-mail:ovv.praha9@cssd.cz
ovv.praha9@cssd.cz
Tel.: 283 091 328
e-mail:
všem spoluobčanům za pomoc
Zdeněk Davídek
Klub zastupitelů
za ČSSD pořádá setkání
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objednání:
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davidekz@p9.mepnet.cz
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piteli Milanem Apeltauerem
v rámci Prahy 9. Setkání se zastusociálně slabším občanům, kteří
piteli Milanem Apeltauerem
MUDr. Jan Trnka, Ph.D.Tato služba je poskytována
a Miloslavem
se uskunemohou za právní
služby platit a Hanušem
mají trvalý pobyt
na území
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dny: se usku- Mgr. Ing. Aleš Doležal
a Miloslavem Hanušem
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jantrnka@centrum.cz
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Bezplatná právní poradna

Trojkoalice

a problematiky mezilidských vztahů.

Jan Sládek
Březen 2012 sladekj@praha9.cz

TSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Ing. Dana Balcarová
dana-balcarova@kristalka.cz

Právní poradenství se poskytuje v budově Úřadu MČ Praha 9,
Sokolovská ulice 14, v 1. patře, místnost 106, začátek v 15 hodin.
Termíny: 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6.,Březen
15. 6., 22.2012
6.
Vždy první a třetí středu v měsíci: JUDr. Miroslav Soukup
Vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci: JUDr. Věnceslava Holubová

INZERCE V ČASOPISU
Strana svobodných občanů

Vít Vrbický
tel.: 603 786 170
vit.vrbicky@ceskydomov.cz

Květen 2016

Zuzana Haberlová
e-mail: praha9@svobodni.cz
www.facebook.com/Svobodni.P9

V hale nové radnice u infocentra se v den termínu konání bezplatné
právní poradny budou rozdávat od 14.30 do 16.30 hodin pořadová
čísla. K poskytnutí služby je třeba doložit doklad totožnosti s trvalým
pobytem na území Prahy 9 – Vysočany, Libeň, Střížkov, Prosek,
Hloubětín, Hrdlořezy (občanský průkaz vydán Úřadem MČ Praha 9).
Další informace získáte v infocentru.
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INFORMACE
Velkoobjemové kontejnery
Květen
2. 5.
3. 5.
7. 5.
9. 5.
10. 5.
14. 5.
16. 5.
17. 5.
21. 5.
23. 5.
24. 5.
28. 5.
30. 5.
31. 5.

15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Drahobejlova x U Svobodárny
Českomoravská 21–23
Zakšínská x Zásadská
Na Prosecké vyhlídce x Litoměřická
Nad Krocínkou x Obvodová
Jablonecká x Šluknovská
Habartická – parkoviště u objektu 496–503
nám. Na Balabence (boční vstup ZŠ)
Měšická x Novoborská
Na Harfě x Českomoravská
K Lipám x Chrastavská
Hrdlořezská u č. p. 64/43
Bílinská x Litvínovská
Prouzova
Kytlická (proti zdravotnímu středisku)
Lihovarská u č. 11
Skloněná u č. 8
Jablonecká u č. p. 715/9
K Moravině (v úseku U Školičky – Sokolovská)
Pešlova x Paříkova
Vysočanská 113/243
Kovanecká x Podvinný mlýn
Pod Krocínkou proti č. 55
Kopečná x Nad Šestikopy
Veltruská x Litvínovská
Kovářská x U Školičky
Vysočanská 39/576
Na Břehu x Mlékárenská

8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00
8.00–12.00
9.00–13.00
15.00–19.00
13.00–17.00
14.00–18.00
15.00–19.00

Děčínská – horní parkoviště
Pokorného x Jahodnická
Ctěnická x Měšická
Rumburská x Litvínovská
Stoupající – parkoviště u hřbitova
Prosecká 119
Poděbradská x Podkovářská
Novoborská x Českolipská
Zubrnická x Trmická
Jetřichovická proti č. 10
Vysočanské nám. x Prokopka
Matějkova x Čihákova
Před Mosty x Za Mosty
Drahobejlova – u st. metra Českomoravská
Pod Strojírnami
Bílinská x Litvínovská
Novoborská x Varnsdorfská
Vysočanská 85/546
Hrdlořezská u č. p. 64/43
Drahobejlova x U Svobodárny
Pískovcová
K Lipám x Chrastavská
Měšická x Novoborská
Jablonecká x Šluknovská

Červen
4. 6.
6. 6.
7. 6.
11. 6.
13. 6.
14. 6.
18. 6.
20. 6.
21. 6.
25. 6.
27. 6.
28. 6.

Službu přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK)
zajišťuje firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.
VOK je přistaven ve stanovený den na stanovišti pouze na 4 hodiny
(časy jsou uvedeny v harmonogramu). U přistaveného velkoobjemového
kontejneru bude obsluha, která koordinuje ukládání odpadů.
VOK není určen pro odkládání objemného (nebo jiného) odpadu
podnikatelskými subjekty!
Do VOK patří tyto odpady:
• nábytek
• koberce a linolea
• lyže, snowboardy, kola
• velká zrcadla
• umyvadla a WC mísy

Do VOK nepatří:
• lednice
• televizory a počítačové monitory
• zářivky a výbojky
• autobaterie
• jiné nebezpečné odpady
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Základní informace o výskytu
bakterie Legionella v teplé
vodě bytových domů
Od loňského roku, kdy byl zjištěn výskyt bakterie Legionella pneumophila v teplé vodě na Proseku, zaznamenává Hygienická stanice hlavního města Prahy zvýšení
zájem obyvatel Devítky o informace k této bakterii, která
může být přítomna v rozvodech teplé vody a za určitých
okolností představovat pro uživatele jednotlivých bytů
zdravotní riziko. Proto z preventivních důvodů poskytujeme zájemcům o tuto problematiku základní informace,
které jsou dostupné také na www.hygpraha.cz.
Co je Legionella?

Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí. Optimální rozvoj Legionelly je
při teplotě vody mezi 35 a 45 °C,
prokazatelně přežívá i teplotu
60 °C. Tolerance k vyšší teplotě
umožňuje této bakterii množit se
ve špatně konstruovaných nebo
neudržovaných rozvodech teplé
vody, kde dochází k tvorbě usazenin nebo stagnaci vody. Jako rizikové se jeví staré, neošetřované
sprchové hlavice, perlátory apod.,
které bývají velmi často zanesené
vodním kamenem.

Jak může dojít k nákaze?

K nákaze může dojít vdechnutím
vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího Legionelly. Aerosol vzniká dopadem,
vířením nebo rozstřikováním vody.
Zdravotní riziko spočívá zejména
ve vdechnutí kontaminované vody
(např. při sprchování), kdy u osob
s výrazně oslabeným imunitním
systémem (např. HIV, onkologické
onemocnění, chronické nemoci)
nebo u osob s dýchacími problémy
(bronchitida, astma) může dojít
při masivním výskytu této bakterie
k rozvoji zápalu plic.

Jak je možné se bránit?

Prevence proti výskytu a množení
bakterií Legionella v rozvodech
teplé vody spočívá zejména v technických úpravách distribučního
systému, v čistění, resp. ve výměně starých a zanesených rozvodů
a v kontrole dostatečné teploty
vody, která by měla mít v koncovém rozvodu u uživatele bytu alespoň 50 °C. Dalšími opatřeními,
která je však vhodné předem konzultovat s odborníky, je provádění
termodezinfence, kdy se opakovaně přehřívá dodávaná teplá voda

na minimálně 70 °C, nebo speciální ochranná dezinfekce např.
chlorovými preparáty či biocidními přípravky, které jsou schopny
proniknout hluboko do biofilmu
a zničit tak podstatné množství
Legionelly.
Každý uživatel/majitel bytu však
může ve svém bytě provést opatření ke snížení výskytu této bakterie,
a to odtáčením teplé vody před
jejím použitím. Vhodné je nechat
pravidelně (alespoň 1x denně)
odtéci vodu minimálně po dobu
1 minuty. Další z možných opatření je pravidelné proplachování
sprchových růžic, výtokových kohoutků a perlátorů s pravidelným
odstraňováním v nich přítomných
usazenin. Jako velmi účinné se
v neposlední řadě jeví také možnost kompletní výměny staré sprchové hlavice, používané mnoho
let, za novou. Popř. její dezinfekce
chlorovými preparáty, např. Savem či jinými účinnými biocidními přípravky.
Protože se bakterie Legionelly na
území hlavního města Prahy v poslední době již několikrát vyskytly,
doporučujeme pravidelně sledovat
infomace na webových stránkách
Hygienické stanice hl. m. Prahy, kde jsou umisťovány aktuální informace k případným lokálním výskytům včetně doporučení
našich odborných zaměstnanců.
MUDr. Vladimíra Zárubová
ředitelka odboru hygieny
obecné a komunální

Květen 2016

Mobilní kancelář je umístěna
v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném
logem
INFORMACE
Pražské plynárenské, zaparkova-

Harmonogram mobilního sběru
nebezpečného odpadu 2016
Kontaktní telefon na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla:
725 562 312, 725 562 318

Mobilní obchodní kancelář
Internetové centrum P
Pražské plynárenské

17. 5. – Út

2. křiž. ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou)

15:30–15:50

14. 6. – Út

3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská

16:00–16:20

28. 6. – Út

4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova

16:40–17:00

16. 8. – Út

5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

17:10–17:30

13. 9. – Út

6. křiž. ul. Vysočanské nám. – U Nové školy

17:50–18:10

27. 9. – Út

7. U Smetanky (u potravin Lidl)

18:30–18:50

Pražská plynárenská, a. s., ve
spolupráci s dceřinou společností
Pražská plynárenská Servis
distribuce, a. s., a úřadem MČ
Praha 9 nabízí odběratelům zemního
plynu tzv. mobilní obchodní kancelář,
jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské
plynárenské mohou vyřídit záležitosti
související s odběrem zemního
plynu bez návštěvy kontaktních míst
v Praze 2 a 4.

2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova

15:40–16:00

Termíny přistavení:
6. 6. 2016
od 10.30 do 13.30 hod.

3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn

16:10–16:30

4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná

16:40–17:00

5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská

17:10–17:30

6. ul. Vysočanská 243

17:40–18:00

7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská

18:10–18:30

Praha 9 – trasa A

Praha 9 – trasa B
27. 7. – St

		8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

19. 11. – So 1. křižovatka ul. K Šafránce – Na Pokraji

Mobilní kancelář bude umístěna
v dodávkovém automobilu Fiat
Ducato, označeném logem Pražské
plynárenské, a. s., zaparkovaném na

Informační internetové centrum pro občany
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litv
parkovišti
za Úřadem MČul.),
Praha
9, 00 Praha 9
(vchod
z Litoměřické
190
Sokolovská
324/14.
Tel.:
+420 602
283 283 / e-mail: info@icpro

Mobilní kancelář poskytuje zejména
následující služby:
• zahájení, převod a ukončení
odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu
placení, zasílací adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování
plynoměru
• informace
otázkám souvisejícím
Schůzku
lzekdomluvit
s dodávkami
zemního
plynu
telefonicky
nebo
e-mailem.
• tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou
využít i občané přilehlých obcí
e-mail:
a částí praha9@veciverejne.cz,
Prahy.
tel.:
602informace
219 190,na telefonních
Bližší
číslech 267 175 366 a 267 175 202
nebo na www.ppas.cz.

8:00–8:20

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

3. křižovatka ul. Letňanská – Klíčovská

9:00–9:20
9:40–10:00

5. ul. Drahobejlova (u metra Českomoravská)

10:10–10:30

6. křiž. ul. Vysočanské nám. – U Nové školy

10:50–11:10

7. U Smetanky (u potravin Lidl)

11:30–11:50

Praha 9 – trasa B
29. 10. – So 1. křižovatka ul. Jahodnická – Smrková

8:40–9:00

3. křižovatka ul. Kovanecká – Podvinný mlýn

9:10–9:30

4. křižovatka ul. Pískovcová – Kopečná

9:40–10:00

5. křižovatka ul. Litoměřická – Vysočanská

10:10–10:30

6. ul. Vysočanská 243	

10:40–11:00

7. křižovatka ul. Jablonecká – Jiřetínská

11:10–11:30

		8. křižovatka ul. Zárybská – Ctěnická

Na území hl. m. Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů. Jedná
se o nadstandardní placenou službu. Odvoz je možno si objednat u provozovatelů sběrných dvorů hl. m. Prahy. Odvézt je možné veškerý odpad,Praha
který 9
lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je
stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry.
Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale hlášené na
území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (od 25 Kč za
Oblastní kancelář ODS Praha 9
kus) a stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).

8:00–8:20

2. křižovatka ul. Paříkova – Pešlova

Poslane
každou
Praha 9,
od 14.00
Telefon:

Pod Šancemi 444/1, Praha 9
Tel.: +420 284 098 581
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až pátek 8.30 – 17.00
sobota 8.30 – 15.00

2. křižovatka ul. Mimoňská – Verneřická (za poštou) 8:30–8:50
4. křižovatka ul. Špitálská – Prouzova

Klub zas

SBĚRNÝ DVŮR
PRO PRAHU 9

18:40–19:00

Praha 9 – trasa A

využít i ob
a částí Pr
Bližší info
a 267 175 2

Region
Praha 9
Kovářs
Možnos
tel.: 602

sídlí na adrese:
Jandova 4, Praha 9, 1. patro,

Možnost
Senátor T
tel.: +420

Telefon i fax:
+420 283 891 989

Senátors
každé po

Internetové centrum Prosek

Informační internetové centrum pro občany Prahy 9
Adresa: Internetové centrum Prosek, ZŠ Litvínovská 500
– MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PR
10PrahaDEVÍTKA
(vchod z Litoměřické ul.), 190 00
9
Tel.: +420 725 590 684 / e-mail: info@icprosek.cz

11:40–12:00
INZERCE

ŽALUZIE-SÍTĚ PROTI HMYZU

JSOU ČISTOTA, STYL, STÍN I SVĚTLO
TO PRAVÉ PRO VÁŠ DOMOV!
- Provádíme opravy vodících silonů a ovládacích řetízků
- Sleva 20% na vertikální žaluzie celostínící
- Zaměření a nezávazná kalkulace ZDARMA
- Rozumná cena a kvalita (Český výrobce)
- Výroba na míru, montáž do 7 dnů

739 939 734

Lukáš Chudoba, www.prahazaluzie.eu

Květen 2016
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NEJEN PRO SENIORY

Akce pro seniory z městské části Praha 9,
kteří mají trvalé bydliště v působnosti úřadu
Sokolovská 14/324, Praha 9.
12. května od 14 hodin
Byl Karel IV. opravdu otcem vlasti?
Vyprávění spojené s videoprojekcí. Přednáší historik, novinář
a spisovatel PhDr. Jiří Sommer.
Akce se koná v zasedací místnosti č. 205 (2. patro), Sokolovská
14/324, Praha 9. Vstup zdarma.

Odpoledne procházka Žlebskou
oborou kolem zámku a řeky Dobravy (v případě deště návštěva zahradnictví na Kalabousku).
Přihlášky a výběr 145 korun do
obsazení kapacity autobusů dne
11. května 2016 od 10 hodin v Galerii 9, Sokolovská 14, Praha 9.

17. května, 19. května, 24. května
Jednodenní autobusový výlet
do Baťova městečka
Zruč nad Sázavou
Výlet je spojen s prohlídkou historické expozice zámku a expozice panenek a hraček z přelomu 19. a 20.
století. Procházka baťovou kolonií
pro zaměstnance. Osobní volno na
oběd a prohlídku města Čáslavi.

4.–5. června
Víkendový kurz
Základy Feng shui zahrad
Díky němu si můžete vytvořit svoji
osobní oázu, zahradu plnou energie, harmonie a štěstí. Ve spolupráci
s MČ Praha 9 ho pořádá Soukromá
střední školy Bean s. r. o. Lektorkou kurzu je Ing. Jiřina Neckářová,
Ph.D. Více na www.bean.cz.

Feng shui aneb
harmonie v zahradě

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
Diagnostika, léčba
a pěstění zdraví

V NOVÉM

• Akupunktura
• Bylinná léčba
• Redukce váhy a dietetika
• Beauty akupunktura
• Individuální fyzioterapie a skupinová cvičení
• Prodej bylinných přípravků, čajů a směsí
• Vzdělávací akce

Klinika KVĚT ZDRAVÍ, Sokolovská 979/209, Praha 9
774 446 679 • www.kvetzdravi.cz

SC-361445/01

Vysočanská „V“
pro seniory v květnu

INZERCE

BIG JOHN
nekácejte,
přesazujte
PŘESAZOVAČ VZROSTLÝCH STROMŮ

Také se vám přihodilo, že sedíte na své zahradě a cítíte,
že nejste tak úplně spokojeni? Proč tomu tak je? Možnou
odpověď vám poskytne Feng shui, 5000 let staré čínské
učení, které doslova znamená „vítr a voda“, neboť právě
dobrý vzduch a čistá voda jsou základem života.

T

ento pocit je způsoben nedostatkem energie, tzv. čchi, která
bývá charakterizována jako jemný
náboj elektromagnetické energie
spojující naši emocionální energii
s prostorem kolem nás. Čchi tedy
vyzařuje nejen ze všeho kolem nás,
ale také z nás samotných. Někdy
je také trefně nazývána „životní
energií“. Díky tomu, že na své zahradě vhodně uspořádáte rostliny
a prvky tak, aby mohla čchi volně
proudit, budete se cítit velmi uvolněně a plni energie. Je důležité,
abyste ze zahrady odstranili vše,

co na ni nepatří – věci, které již
nepoužíváte, staré nářadí, harampádí, odpad, odumřelé stromy,
dávno odkvetlé rostliny a plevele.
Někteří se mohou zhrozit, že v případě, že by prvky Feng shui chtěli
na zahradě využít, budou muset
vše stávající „zničit“ a začít znovu.
Ale není tomu tak. Feng shui vás
jen navede správným směrem, tak
aby došlo k dosažení harmonického místa. Postačí i drobné úpravy,
kdy stačí něco „poupravit“ či doplnit tak, abychom životodárnou
jn
energii k sobě pustili.
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obvod kmene
až 97 cm

+420 602 622 856

www.covenant.cz
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Lidé s handicapem
pomáhají na Devítce
s úklidem chodníků
Radnice MČ Prahy 9 rozšiřuje spolupráci se sociálním
podnikem Etincelle. Lidé s lehkým mentálním postižením
se pod vedením pracovního asistenta budou starat
o úklid chodníků a městské zeleně. Projekt tak zajistí
nejen čistější prostředí, ale i pomoc lidem s handicapem
získat stálé pracovní uplatnění.
České republice žije zhruba
čtvrt milionu osob s lehkým mentálním postižením a bohužel jen málokdo z nich má zajištěn stabilní přístup k práci. Jsme
proto rádi, že jsme v rámci našich
úklidových služeb rozšířili spolupráci s radnicí Prahy 9. Její snaha
o zaměstnávání osob s postižením
je ve srovnání s ostatními municipalitami obdivuhodná,“ přibližuje
Jakub Knězů, ředitel Etincelle.
„Projekt společnosti Etincelle se
nám líbí. Firma Hortus, která se
v Praze 9 stará o údržbu zeleně,
chodníků, dětských hřišť a dalšího
mobiliáře, tak zajistí větší čistotu
v ulicích, ale zároveň pomůžeme
handicapovaným lidem získat
práci, respektive jim přiblížíme
možnost být nezávislými na pomo-

ci druhých a žít důstojnější život,“
uvedl Jan Poupě, jednatel společnosti Hortus správa zeleně s.r.o.

Prosecká 817/82, Praha 9 – Prosek
(areál Auto-Branka)

www.re-max.cz/ivy
Potřebujete prodat nebo pronajmout?
Kontaktujte nás. Na nezávazné schůzce
oceníme vaši nemovitost a vysvětlíme
vám celý průběh obchodu. Pak už je jen
na vás, zda si nás a RE/MAX vyberete.

Nabízíme vám
•
•
•
•
•
•

Kompletní realitní a hypoteční servis s osobním přístupem
Stavíme na důvěře, klient je naším partnerem
Pomůžeme vyřešit i složitější situace (insolvence, exekuce, dědictví,…)
Zdarma znalecký posudek pro podání daně z nabytí, stejně tak zajistíme
energetický průkaz – PENB (u námi realizovaných zakázek)
Bezpečná úschova kupní ceny
Realizace obchodu v souladu s platnou legislativou

Co je Etincelle?

Provedeme vás
světem realit
Nezisková organizace Etincelle,
bez nehod.
o. s., vznikla v roce 2005 a společně
s dceřinou organizací Startujeme,
Přesvědčte se
o.p.s., vytváří aktivity, kde nalézají
o tom
uplatnění lidé s lehkým mentálv RE/MAX Ivy i vy.
ním postižením. V jejím portfoliu
kromě úklidových služeb naleznete provoz dvou kaváren v Praze
a dvou v Kladně, chov ovcí a pěstování zeleniny na farmě u Slaného
Pro bezplatné poradenství
a provoz pekárny v Kladně, která
volejte kdykoliv
má několik vlastních prodejen
a odkud se pečivo rozváží i dalším
odběratelům. V současné době
Remax_92x130_P9.indd 1
zaměstnávají obě společnosti přibližně sto lidí s postižením. red

800 199 966

SC-361560/01
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Jubilanti

85 let
Milada Alexová
Alena Barbuliaková
Eva Husáková
Zdeňka Kalinová
Zdeněk Kučera
Marie Olivová

Květen 2016

Jaromír Sláma
Jaroslav Sotona
Miloslav Matějů
Pavel Rezek
Jaroslav Tuček
Otakar Vaněk
Alena Vášová
Miroslav Žák
89 let
Hedvika Košťáková
90 let
Margita Beláková
Miluše Brabcová
Vlasta Čapková
Lubomír Heveler
Julie Heřmánková
Ing. Miloslav Rodina
M. Zatřepálková
91 let
Anna Borlová
Milada Macounová

92 let
Ludmila Dvořáková
Vilém Dvořák
Hana Filipová
Vlasta Jiroušková
Květoslava Vališová
Dobromila Vodvářková
Vlasta Vrbová
Josef Kárník
Zdeňka Lušmanová
93 let
Věra Horehleďová
Marie Melznerová
Jiří Daněk
Vlasta Kelisová
94 let
Jiřina Nováková
Miloš Hořák
95 let
Josefa Chmelíková
Slavomíra Zítková
96 let
Věra Purnochová

SC-361011/17

80 let
Jan Bambula
Jindřiška Boháčová
Jiří Bubeník
Františka Čoková
Zdenka Juranová
Marie Kubíková
Jaroslava Kubínová
František Kučera
Jiří Kvítek
Anna Nováková
Marta Rezková
Karel Špatz
Miroslav Mikuta
Slavomír Musil
Eugen Vlček
Michal Walter
Marie Zelingerová
Zdena Svitáková
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Společenské, aktivizační centrum pro seniory
Středisko sociálních služeb Městské části
Praha 9, Harrachovská 422/2, Praha 9-Prosek,
www.ssspraha9.cz, tel.: 724 905 785,
286 582 298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

2. 5. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
– konverzace
11:30–12:30
Praha 9, Němčina
uplynulý
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
ediska, na
Cvičení
znamenal
i nášpro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00

ivní služby,
3. 5. 2016 – úterý

Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
omplikovaly
Počítačový kurz – mírně pokročilí
h, který vyloučil
9:00–10:00
o státních
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
a spolupráci
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
4. 5. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
s lektorkou8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Synové Karla IV.
13:15–14:30
Dílničky: Papírová ošatka 14:45–16:00
5. 5. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00

1

6. 5. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
Vycházka – komentovaná prohlídka
Státní opery s průvodcem, 60 Kč.
Sraz v Centru pro seniory ve 13 hod.
13:00–15:30
Masáže pro seniory – záda, šíje – 200 Kč
(nutno objednat)
12:20–19:00

9. 5. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Kondiční cvičení – muži 10:00–11:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Klub seniorů, kardiaků
14:00–17:00
10. 5. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – mírně pokročilí
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Kondiční cvičení ženy – s lektorkou
10:00–11:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Hodina zpěvu pro všechny seniory:
písně různých žánrů (texty u nás)
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
11. 5. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
s lektorkou8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Přednáška, beseda s městkou policií:
Bezpečný pohyb seniorů v Praze
13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
Mozaika na květináči
14:45–16:00
12. 5. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
13. 5. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro mírně pokročilé
8:30–9:30
Možnost využití, vyhledávání na internetu
pro seniory – zdarma
9:40–12:00
Karty – společenské hry, Scrable…
9:40–12:00
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Vycházka s průvodkyní: Nerudovou ul.
Sraz v Harrachovské
9:30–12:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
16. 5. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Country tance
14:00–16:00
17. 5. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Kadeřnice – suchý střih
(nutno objednat, 100 Kč)
9:00–14.00
Počítačový kurz – mírně pokročilí
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci
15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
18. 5. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
s lektorkou8:30–9:30
Zdravotní cvičení pro seniory s prvky
jógy a dechových cvičení, 25 Kč
8:30–9:30
Počítačový kurz – pro pokročilé
10:00–11:00
Kavárnička pro starší a pokročilé
13:00–16:00
Klub historie: Anežka Česká
a její současnice
13:15–14:30
Dílničky pro šikovné ručičky:
Ozdobné kolíčky
14:40–16:00
19. 5. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
20. 5. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Angličtina (pokročilí)
8:30–9:30
Masáže pro seniory – záda, šíje
– 200 Kč (nutno objednat) 12:20–19:00
23. 5. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00

24. 5. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Pedikúra – 60 min. i s masáží/180 Kč
(nutno objednat)
9:00–14.00
Počítačový kurz – pro začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Francouzština, lektor (mírně pokročilí)
11:00–12:00
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
25. 5. 2016 – středa
Zdravotní cvičení pro seniory
s lektorkou8:30–9:30
SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ ČESKÉ
REPUBLIKY, stadion Na Kotlářce 1,
Praha 6–Dejvice. Naše účast: Tým
pétanque Harrachovská! Přijďte
si zasportovat nebo fandit! Sraz
v Harrachovské v 7:30 hod. 7:30–16:30
26. 5. 2016 – čtvrtek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Cvičení páteře dle Lenky Krutské, DiS.
(zdarma)9:30–10:00
Počítačový kurz pro mírně pokročilé
10:20–11:20
Angličtina – začátečníci
9:00–10:00
Angličtina – úplní začátečníci
10:20–11:20
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Trénink paměti
11:30–12:30
Klub důchodců
13:00–16:00
27. 5. 2016 – pátek
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Celodenní výlet autobusem pro seniory:
Dobříšsko v květu! Program: Muzeum
zlata s komentovanou prohlídkou,
Čapkova Strž – prohlídka vily, zámek
Dobříš a zámecké zahrady. Cena:
300 Kč/os. a vstupy. Nutné přihlášky
u vedoucí Bc. Dunděrové 724 905 785.
Sraz 7:20 u metra „C“ Sřížkov, návrat
v 17:30 hod.
30. 5. 2016 – pondělí
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačové kurzy
9:00–12:00
Němčina s Petrou (pokročilí) 9:15–10:15
Němčina s Petrou (začátečníci)
10:30–11:30
Pilates pro seniory (Pešlova 10, Praha 9
Vysočany) nově 50 Kč
10:30–11:30
Orientální tance pro začátečníky
s lektorkou (zdarma)
11:30–12:30
Němčina – konverzace
11:30–12:30
Angličtina – konverzace 12:30–13:30
Cvičení pro ženy s prvky
orientálního tance
14:00–15:00
Country tance
14:00–16:00
31. 5. 2016 – úterý
Zdravotní cvičení pro seniory 8:30–9:30
Počítačový kurz – pro začátečníky
9:00–10:00
Angličtina (mírně pokročilí) 9:00–10:00
Angličtina (pokročilí)
10:20–11:20
Cvičení na židlích pro seniory
a osoby se ZTP
14:00–15:00
Country tance – začátečníci15:00–16:00
Country tance
16:00–18:00
Děkujeme Muzeu Karla Zemana
za pozvání na výstavu a zvýhodněné
vstupné pro seniory.
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ŠKOLSTVÍ

Předškoláček se opět vydařil
Letos se uskutečnil XX. ročník akce Předškoláček. Ve dnech 6. a 7. dubna vystoupilo v Divadle Gong 267 kluků
a dívek, kteří ukázali, co vše se naučili v mateřské škole, než vstoupí do základní školy.

P

ředškoláčka se zúčastnilo
17 mateřských škol z celého
regionu „velké“ Prahy 9, kdy každá školka měla své nesoutěžní
vystoupení. Diváci mohli na divadelní scéně vidět hru na flétničky,
pohádky, tanečky či písničky. Všem
se vystoupení podařilo a bylo vidět,
že paní učitelky je s dětmi důkladně
připravily. Odměnou všem účinkujícím byl nejen potlesk, ale i osobní
dáreček pro každé dítko a větší dárek pro každou vystupující třídu.
Předškoláčka 2016 organizovala
jako každý rok městská část Praha 9, odbor školství a evropských
fondů. Finanční příspěvek poskytla městská část Kbely a městská
část Praha 20 Horní Počernice, za
což velmi děkujeme.
jm, foto: Jiří Houdek

MŠ U Vysočanského pivovaru se Předškoláčka pod vedením
paní učitelky Ludmily Antonyové zúčastnila po dvacáté!

SC-351862/03
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Za kulturou do Pragovky
Od špendlíku po lokomotivu. Tak se s patřičnou hrdostí mluvilo o šíři sortimentu, který se vyráběl v továrnách
ve Vysočanech v době největšího průmyslového rozkvětu. V oblasti mezi Kolbenovou ulicí a říčkou Rokytkou
se nacházejí unikátní skvosty industriální architektury, stejně jako neblahé dědictví z posledních let v podobě
černých skládek. Na leteckých snímcích Vysočan vypadá toto zdevastované území jako zející jizva.
V posledních měsících se sem ale začal vracet život.

V

tzv. Éčku, v hale bývalé Pragovky připomínající tvarem
ležící písmeno E, která se nachází
v bezprostřední blízkosti stanice
metra Kolbenova, si zřídilo své
ateliéry sedm desítek výtvarníků.
V současnosti se v 1. patře haly
otevírá pro veřejnost galerie. Sloužit má nejen jako výstavní prostor
k prezentaci zde usazených umělců, ale také jako místo, které chce
doprovodným programem přilákat
k návštěvám Pražany a zejména

obyvatele Prahy 9. Od loňského
podzimu společnost Mount Capital, která nově vlastní část průmyslového areálu, umožnila zájemcům
jeho prohlídku v rámci dne otevřených ateliérů Kolben Open. Tato
úspěšná akce – za podpory MČ Praha 9 – proběhla už potřetí, konalo
se tu také Mezinárodní sochařské
sympozium a během nedávného
dubnového víkendu se Éčko stalo
dějištěm přehlídky nezávislé módy
a šperků Prague Fashion Market.

Kreativní ředitelka projektu Mount
Capital Alexandra Karpuchina
je výtvarnice, která nemá v Éčku
ateliér, ale kancelář. Sbíhají se u ní
všechny nápady a podněty, jak vytvořit z bývalé Pragovky místo pro
setkávání široké veřejnosti se současnou živou kulturou. Na úkolu
pracují kreativní lidé ze všech uměleckých oborů - výtvarníci, divadelníci i hudebníci. Chtějí, aby obyvatelé devátého pražského obvodu
přijali místo za své, naučili se sem

chodit a trávit tu svůj volný čas.
V současné fázi je to pro Alexandru
práce plná adrenalinu, ale také velké radosti ze sdíleného nadšení.
Areál v budoucnu čeká postupná proměna v moderní městskou
čtvrť. V Éčku nečekají na nic, svou
vizi multikulturního centra realizují už teď. Připravují například
víkendovou párty s hudebníkem
elektronické scény Robertem Hoodem z Detroitu a s českým výtvarníkem Petrem Písaříkem.
rk

Pohádky Na Dvorečku

Hudební jaro v Praze 9

Opět vás rádi zveme na naši malou letní scénu
v Jandově čp. 4 v Praze-Vysočanech, kde 1. června
zahajujeme letní cyklus pohádek pro nejmenší.

A znovu je tu festival
orchestrální a komorní
tvorby Devětkrát
s Devítkou.

P

ředstavení se konají každou
středu a jejich začátek je
naplánován na 16 hodin.
Vstup volný.
Pořádá MČ Praha 9.
1. června:
Peklo s Ježibabou
– hraje divadlo ELF

A máme pro vás první tip:

Peklo s Ježibabou

6. června 2016
Emauzský sbor a orchestr
Program: G. F. Händel,
W. A. Mozart
Park Přátelství, Praha 9 – Prosek

Emauzský sbor a orchestr

INZERCE

Zcela nová úroveň rodinného bydlení
v Rezidenci Veselská v Letňanech.
•
•
•
•
•
•

5 minut na metro
v blízkosti nákupní centrum Letňany
mateřská školka v přízemí objektu
energetická třída B
vysoká kvalita provedení a standardu
kolaudace podzim 2016

www.rezidenceveselska.cz
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4 + kk
již od

4,2 mil.

SC-350470/06

Místo pro
vaši rodinu

733 622 922

Veselska_podzim_Podval_188x86_V04.indd 1

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

28.08.15 15:09

Květen 2016

KULTURA

Výstava Nejdelší noc – 21. 8. 1968
se představí na radnici Prahy 9
Při příležitosti 45. výročí
srpnových událostí roku
1968 před třemi lety připravily Policie ČR – Úřad
dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu SKPV,
Vojenský historický ústav
Praha a pražské Muzeum
Policie ČR výstavu „Nejdelší noc – 21. 8. 1968“. Od
24. května do 30. června
2016 ji můžete zhlédnout
také na vysočanské radnici, Sokolovská 14/324,
Praha 9.

A

mbicí těchto institucí nebylo
jen zopakovat známé skutečnosti o průběhu invaze pěti států
Varšavské smlouvy, ale na osmi
textových a obrazových panelech
prezentovat také nové poznatky
a zjištění o vojenském obsazení
Československa v noci z 20. na
21. 8. 1968. Návštěvník se tak
může seznámit s jednotlivými fázemi vojenských příprav a politického zajištění celé akce. Poslední
panel je věnován obětem z řad
čs. občanů.
K dokumentaci těchto pohnutých
událostí posloužily i dosud nezveřejněné snímky v Rakousku žijící
nizozemské fotografky Okky Offerhaus, které v roce 2011 získal
Národní archiv. Další použité fotografie a dokumenty pocházejí od
pořádajících institucí: Muzea Policie ČR a Vojenského historického
ústavu a také z Vojenského ústředního archivu v Praze a Správního

Sovětské tanky v obležení čs. občanů před budovou
Československého rozhlasu 21. 8. 1968
archivu AČR v Olomouci. Texty
připravil autor výstavy PhDr. Daniel Povolný, Ph.D., z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů
komunismu SKPV. Graficky ji díky
laskavosti vedení Kriminalistického ústavu v Praze zpracoval jeho
pracovník por. Mgr. Luděk Malý.
Výstava se v Muzeu Policie ČR
konala ve dnech 21. 8. – 26. 9.
2013 a navštívilo ji na 13 500
návštěvníků. Díky podpoře Tiskárny MV jsme ji v „papírové“
verzi paralelně od 10. 9. do 31.
12. 2013 prezentovali v Národním
archivu, kde se za tu dobu vystřídalo na 6500 badatelů a dalších
příchozích. V „klasické“ podobě
byla k vidění v Muzeu českého
a slovenského exilu v Brně (29.
10. – 15. 11. 2013) a tamtéž na
Univerzitě obrany (10. 12. 2013 –
17. 1. 2014), poté se přesunula do
Kroměříže do vestibulu Knihovny Kroměřížska (20. 1. – 15. 3.

2014), kde ji mohlo zhlédnout na
20 784 čtenářů.
V Olomouci, odkud pochází i část
použitých materiálů, se představila 17. 3. 2014 ve zdejším Posádkovém domě armády a zůstala zde až
do 29. 4. 2014. Od 5. 5. do 23. 5.
2014 ji pak bylo možno navštívit
na Univerzitě Hradec Králové a ve

dnech 26. 5. – 27. 6. 2014 ji hostila hradecká Studijní a vědecká
knihovna (4500 občanů). Přes léto
jste ji mohli najít v Husitském muzeu v Táboře (8. 7. – 11. 9. 2014).
V Ostravském muzeu se prezentovala ve dnech 18. 9. – 26. 10. 2014.
Spolu s více než 3256 návštěvníky
v památníku Vojna u Příbrami,
kam se osm panelů přestěhovalo
3. 11. 2014 a zůstaly zde do 12. 1.
2015, i s dalšími lidmi v Benešově v tamní pobočce Státního
oblastního archivu Praha, kde si
ji zájemci mohli prohlédnout od
13. 1. do 13. 2. 2015, a Městským
úřadem v Mělníku (4. 8. – 11. 9.
2015) jsme pak úspěšně překročili
hranici 60 000 návštěvníků.
Na radnici MČ Prahy 9 budou mít
místní šanci pokořit novou hranici
– 70 000 návštěvníků.
Přednáška k výstavě Nejdelší noc
se uskuteční 7. června od 14 hodin
ve velké zasedací místnosti vysočanské radnice.

Daniel Povolný
foto: Muzeum Policie ČR

Karel IV.
Výstava Karel IV. 1316–
1378, připravovaná jako
česko-bavorská zemská
výstava pod záštitou
premiérů obou zemí, bude
zahájena 14. května 2016
v den 700. výročí narození
Karla IV. ve Valdštejnské
jízdárně v Praze. Potrvá do
25. září, kdy se přesune
do Germanisches Nationalmuseum v Norimberku.

V

ýstava představí Karla IV. jako
mimořádnou osobnost evropských politických a kulturních
dějin, jako zbožného, vzdělaného,
cílevědomého a prozíravého panovníka, který k prosazení vlastních cílů neváhal použít širokou
paletu diplomatických prostředků, lest a taktizování nevyjímaje.
Cílem výstavy je ukázat portrét
Karla IV. oproštěný od zkreslujících nánosů ideologických před-
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Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi,
Praha, před 1371, tempera na
jedlové podložce. Foto: NG Praha
sudků a nabídnout veřejnosti
plastickou podobiznu historické
osobnosti s jejími pozitivními
i stinnými stránkami.
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Galerie 9: Srdce v dlaních
Galerie 9, vysočanská radnice,
Sokolovská 14/324, Praha 9,
www.galerie9.cz, tel.: 236 041 292.
Otevřeno pondělí až čtvrtek od 10
do 19 hodin, vstup volný.

Srdce v dlaních mají
a nabízejí klienti Domova
Petra v Mačkově. Výstavu
jejich okouzlujících prací
nezapomeňte navštívit
v Galerii 9 od 3. do
26. května 2016.
Domov PETRA Mačkov

…se nachází v krásném koutě Jižních Čech, v bývalém okrese Strakonice, blízko města Blatné. Byl
uveden do provozu v roce 1999. Od
roku 2003 je zřizován Jihočeským
krajem v Českých Budějovicích.
Na základě splnění podmínek pro
registraci nabízí uživatelům sociálních služeb tyto typy pobytových
sociálních služeb: chráněné bydlení v Mačkově a v Blatné pro osoby
s mentálním nebo kombinovaným
postižením od 18 let věku, domov

Domov Petra v Mačkově
pro osoby od 3 let věku, mládež
a dospělé s mentálním, případně
kombinovaným postižením. Sociálně terapeutické dílny pro osoby
s mentálním nebo kombinovaným
postižením od 15 let věku a seniory jsou ambulantní službou, určenou nejen klientům DPM, ale i cílovým skupinám z řad veřejnosti.
Kapacita sociálně terapeutických
dílen je 30 klientů. Celková kapacita Domova je 122 lůžek a je zcela
naplněna.
V rámci své hlavní činnosti zajišťuje DPM pro uživatele služeb podporu a péči ošetřovatelskou, zdravotní a lékařskou, rehabilitační,
sociální, terapeutickou, výchovnou
a vzdělávací, volnočasové aktivity
a pracovní zapojení klientů.
Domov PETRA skvěle reprezentuje soubor Mačkovské kočky
v oblasti taneční, pěvecké a sportovní. Velký zájem veřejnosti budí
také výrobky z keramiky, tkané
koberce, obrazy, loutky a dekorace z přírodnin, malba na hedvábí,
vyšívané ubrusy, polštáře a další.
V rámci doplňkové činnosti nabízí
Domov veřejnosti tyto služby: ubytování a stravování, využití komplexu rehabilitačních bazénů, masérské a rehabilitační služby, jízdu

na koních, praní a mandlování prádla a prodej výrobků a výpěstků.
Podrobné a aktuální informace
o dění v Domově je možno najít na
webových stránkách DPM www.
domovpetra.cz
V domově pracuje 100 zaměstnanců, jejichž cílem je vytváření co
nejlepších podmínek ke smysluplnému a důstojnému životu v moderním a příjemném prostředí,
který vede k co největší samostatnosti a pocitu zdravého sebevědomí všech uživatelů služeb Domova.
Jsme rádi, když se naši klienti i jejich
blízcí cítí u nás dobře a jsou s poskytovanými službami spokojeni.
Dlouholetými obyvatelkami chráněného bydlení jsou i děvčata,
která pracují v sociálně terapeutických dílnách a jejichž práce a díla
už dlouhá léta přinesla a stále přinášejí mnoha lidem radost, potěšení a pohlazení na duši.
Za všechny stojí jmenovat Aničku
Křížovou, Žofii Peterovou, Janu
Ratajovou (autorky většiny obrazů), Marušku Ťulpovou, která
mistrně zhotovuje výrobky z keramiky. Nejnovější terapií v Mačkově
je malba na hedvábí, kterou velmi
dobře za krátký čas zvládly Olinka
Pešková, Mirka Jarošová a další.

Kreativní dílna
Zastav se a tvoř

Pod záštitou starosty městské části Praha 9 Ing. Jana Jarolíma a prezidenta města
Čenstochové Krzysztofa Matyjaszczyka pořádají Galerie 9 a Městská galerie umění
v Čenstochové společnou výstavu více než dvaceti českých a polských výtvarných
umělců na téma V ZAHRADĚ.

Dílna v Galerii 9 je určena pro
všechny věkové kategorie,
tvoříme zde pro radost, zábavu,
štěstí, harmonii, uklidnění.
Program dílen vždy ve středu
od 17 do 19 hodin.
4. 5. srdíčka s plastickým
vzorem/modurit
11. 5. zentangle
18. 5. závěsná dekorace
25. 5. brož z filcu

S

Dámský klub

Setkání v červnu? V ZAHRADĚ!

polečný projekt, k němuž bude vydán katalog,
se poprvé představí v Galerii 9 od 2. června,
v Čenstochové pak bude výstava prezentována
od poloviny července.
Téma V ZAHRADĚ bylo zvoleno pro bohatost možných konotací, výkladů a asociací – zahrada rajská,
Getsemanská zahrada, zahrada dětství, snů, ticha,
zahrada duše či zahrada svobody – a jeho umělecké
zpracování autory s rozdílnými kořeny, zkušenostmi, názory i výtvarnými styly jistě vyústí v neotře-
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Všechna díla mačkovských děvčat
vyjadřují originalitu a autenticitu.
Jsou neokázalá a čitelná pro ty,
kdo autorky dobře znají a denně
s nimi prožívají jejich radosti i starosti. Uchopení námětu a uplatnění vlastního názoru se prolíná
tvorbou všech mačkovských dílen
a citlivě se snoubí s vedením a názorem jednotlivých arteterapeutů.
V celé tvorbě se odráží život těch,
pro které se Domov PETRA Mačkov opravdu stal domovem. Z děl
nečiší pesimismus a prázdnota,
ale radost ze života, který je šťastný a bohatý na prožitky.
Za to, že tomu tak určitě je, patří určitě velké poděkování všem zaměstnancům Domova PETRA Mačkov.
Za laskavý přístup ke klientům,
za každodenní trpělivou mravenčí
práci, za provázanou spolupráci jednotlivých pracovních týmů,
za práci vykonávanou nad rámec
stanovených povinností. Snahou
všech je, aby se klienti v Mačkově
cítili opravdu jako doma.

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov

DEVÍTKA – MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

lou, ojedinělou a inspirující přehlídku současného
výtvarného umění v široké škále pohledů i technik,
která bude i příležitostí k setkání dvou kultur.
Jestliže se mezi Poláky a Čechy v posledních několika letech především díky knihám Mariusze Szczygla
vzájemné povědomí o našich národech, tak blízkých,
a přesto poněkud odtažitých, přece jen poněkud
zlepšilo, chceme tímto způsobem pomoci prohloubit
to, co nás pojí, pochopit to, v čem se lišíme, a využít
ek
toho, v čem se doplňujeme.

Od 19 do 21 hodin
18. 5. malujeme akrylovými
barvami na plátno
K účasti na dílně se nemusíte
objednávat. Kurs probíhá přímo
ve výstavních prostorách.
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Prosecké jaro 2016 aneb Cesta k trůnu
Vrcholnou dobu středověku přiblíží v neděli 22. května od 14 hodin v parku Přátelství na Proseku tradiční akce
městské části Praha 9 – Prosecké jaro. Letos je pod názvem „Cesta k trůnu“ zasvěceno Karlu IV. a tuto osobnost
evropských politických a kulturních dějin představí dětem i dospělým zábavnou formou.

Divadelní představení
a loutkový ateliér

V podání divadla STUDNA uvidíte
unikátní barokní mechanické širokoúhlé divadlo, obří dřevěnou
scénu a jeden metr velké loutky
v pohádce Dlouhý, Široký a Bystrozraký, která začíná ve 14 hodin.

© DANA MARTINKOVA, 2016

o

esta k trůnu“ je zábavná
soutěž pro děti, ale i jejich
rodiče. Na soutěžící čeká několik
úkolů, dovednostních i znalostních, kde si ověří, jak jsou schopni
zvládnout některé středověké dovednosti, i svoje vědomosti o době
vlády českého krále a římského
císaře Karla IV. Úkoly jsou jak ze
života prostých lidí, tak i těch urozených. Práce se dřevem, lov divoké zvěře, boj proti lapkům nebo
středověká kuchyně. Po splnění
všech úkolů je sám Karel IV. bude
jmenovat dvořany a samozřejmě
je i odmění. Vše se bude odehrávat
v dobových kostýmech.
Zapojí se i volnočasové organizace DDM Praha 9, Spolek SAM
a spol. nebo Ráj poníků. Poděkování za spolupráci patří redakci
časopisu ČASOSTROJ.

Cesta k trunu

„C

Městská část Praha 9 vás zve
v neděli 22. května od 14 hodin
do PARKU PŘÁTELSTVÍ na

Prosecké jaro 2016
aneb

Cesta k trunu
o

období středověku, doba krále karla Iv.

Návštěvníci budou plnit „středověké“ dovednosti,
ti nejúspěšnější se stanou dvořany na císařském dvoře.
REGISTRACE do 17 hodin.
Odpoledne plné her, vědění, zručnosti a zábavy pro děti i rodiče.
 DDM Praha 9  SAM a spol.  Loutkový ateliér 
Divadlo STUDNA – Dlouhý, Široký a Bystrozraký /14:00/
Zakletá princezna /17:00/
ARCUS koncert dobové hudby /18:00/
Generální partner:

Hudební skupina Arcus
A že vás klasický příběh už nemůže ničím překvapit? Ale může...
Druhá pohádka Zakletá princezna, jejíž začátek je plánován na
17 hodin, vychází ze Špalíčku pohádek Františka Hrubína.
Navíc přidáme Loutkový ateliér...
Špalíček dřeva, látky, koudel,
kůže, drátky – to vše se v dětských
rukách spojí a vytvoří loutku. Jakou? To záleží na vaši fantazii,
šikovnosti tatínkových rukou
a maminčině pečlivosti. Ateliéry
se konají od 14 do 18 hodin.

Prohlédněte si kopii
svatováclavské koruny

Při letošním Proseckém jaru si
můžete zdarma prohlédnout jednu ze čtyř kopií svatováclavské
koruny. Originál nechal vyrobit
císař římský a král český Karel IV.
Kopie je 1:1 a svou hmotností je
velmi podobná originálu, rozdíl je
jen několik málo gramů.

Partneři:

Koncert skupiny Arcus

Koncert středověké hudby skupiny ARCUS v 18 hodin ukončí celé
odpoledne věnované době, v níž žil
Karel IV., od jehož narození uplyne právě v květnu 700 let.
foto: Jiří Houdek a archiv
GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU:

PARTNEŘI:

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Z pohádky Zakletá princezna
divadla Studna

Kopie svatováclavské koruny

Koncerty na radnici
Cyklus koncertů komorní hudby pokračuje v obřadní
síni vysočanské radnice v Praze 9, Sokolovská 14/324,
také v květnu a červnu.
12. května od 19 hodin
Souboru Muzica POETICA
Rozmarné lásky hraní aneb koncert francouzské barokní hudby
s trochou poezie
J. Janků – mezzosoprán, L. Lukášová – barokní příčná flétna, E. Kalová – barokní housle, L. Vendl
– cembalo, a I. Dostálek – recitace

Květen 2016

Komorní barokní soubor Musica
Poetica vznikl v roce 1998 jako seskupení mladých profesionálů, zaujatých dobovou interpretací staré
hudby. Název souboru odráží zaměření jeho koncertních programů
– spojení barokní hudby a barokní
poezie. Soubor, jehož členové hrají
na kopie dobových nástrojů, kon-

Soubor Muzica Poetica
certuje v obsazení: cembalo, viola
da gamba, barokní příčná flétna,
barokní hoboj nebo barokní housle, zpěv a recitace. Aktivity souboru se soustřeďují především na
koncertní činnost u nás i v zahraničí. Nevyhýbá se ani netradičním

projektům (představení Vespillův
barokní kabaret v brněnském divadle Husa na provázku, představení
Händel v Itálii, Bendův melodram
Pygmalion). Naším cílem je zprostředkovat atmosféru a myšlení
období baroka, které pro nás může
být i dnes inspirací.
2. června od 19 hodin
Alena Koudelková –
Klavírní recitál
Zazní díla J. S. Bacha, J. Brahmse,
B. Martinů.
Bezbariérový vstup, 2. p./výtah.
Omezená kapacita sálu.
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www.divadlogong.cz

GONG
4. 5. středa
18:00
Představení studentů
Gymnázia Českolipská
NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Swingový muzikál volně zpracovaný na
motivy slavného filmu. Humorné osudy
dvou obyčejných muzikantů, kteří se
stanou nechtěnými svědky vyřizování
účtů mezi mafií a rozhodnou se
zachránit si život v ženském převleku.
Představení doprovází živý orchestr.
9. 5. pondělí
19:30
Malá scéna
Šporkovo trio a hosté
ČERNÁ HODINKA – Básník
z nejmilejších
Laskavá poezie a střípky ze života
J. Seiferta. Šporkovo trio: V. Vartová
– housle, K. Novotný – kytara, J.
Krupička – violoncello. Hosté pořadu:
D. Altmanová – housle, I. Krausová,
F. Sychra a D. Kraus – mluvené slovo.
10. 5. úterý
19:30
Divadelní spolek Post Scriptum
O. Kovařík: VŠIVÁK LÁZEŇSKÝ
Život v lázních má svá nepsaná
a všemi zkušenými hosty respektovaná
pravidla. Tentokrát však klid
ubytovaných naruší nečekaný příjezd
manželky jednoho z nich, protřelý
lázeňský švihák a jedna malá sázka.
11. 5. středa
19:00
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Pořádá Slovácký krúžek v Praze.
12. 5. čtvrtek
17:00
PŘEDNÁŠKA PhDr. MARTY FOUČKOVÉ
16. 5. pondělí
19:30
MIROSLAV PALEČEK
A IVO JAHELKA – dvojkoncert
Pořad dvou samostatných částí. V první
polovině Miroslav Paleček originálně
interpretuje oblíbené „ježkárny“
doplněné řadou autorských skladeb.
Druhou část vyplní zpívající právník Ivo
Jahelka zhudebněnými soudničkami.

17. 5. úterý
19:30
E. Elsner: MONOLOGY VAGÍNY
Dojemná a rozpustilá exkurze
do poslední neprobádané oblasti
a zakázané zóny je oslavou ženské
sexuality ve vší své složitosti
a tajemnosti.
Hrají: D. Bláhová, M. Sajlerová
a J. Asterová v alternaci
s A. Polívkovou. Režie: I. Žantovská
18. 5. středa
19:30
Jazz klub Gong
JAZZ COLLEGIUM BOBA ZAJÍČKA
Koncert skupiny vedené už 40 let
nestorem české jazzové scény,
trumpetistou a hudebním publicistou
Lubošem Bobem Zajíčkem.
19. 5. čtvrtek
19:30
Divadelní spolek Rachtámiblatník
E. E. Schmitt:
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Aniž by tušili jak, ocitlo se několik
naprosto odlišných lidí v tajemném
hotelu v okamžiku pravdy, kdy mohou
vidět celý svůj dosavadní život,
avšak před nimi je jen velmi nejistá
budoucnost. Příběh o životě, smrti
a lásce. Režie: A. Arabadzis

27. 5. pátek
19:00
Oslava 25. výročí trvání Gymnázia
Jaroslava Seiferta
Krátké divadelní etudy v podání
studentů gymnázia a autorská
zpěvohra Břetislav a Jitka.
30. 5. pondělí
19:30
Malá scéna
Divadlo Vedro
A. Imširevič: MOUSEFUCKERS
Tragikomedie současného bosenského
autora, která přibližuje životy
balkánských uprchlíků ve švýcarské
Ženevě. Režie: M. Pokorný

GONG DĚTEM
3. 5. úterý
10:00
pro děti od 5 let
R. Kipling, V. Pokorný, M. Pokorný:
MAUGLÍ
5. 5. čtvrtek
pro děti od 5 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

10:00

6. 5. pátek
Malá scéna
pro děti od 3 let
J. Menzel, M. Pokorný:
MÍŠA KULIČKA

9:00

6. 5. pátek
10:30
pro mládež od 12 let
W. Shakespeare, J. Lesák & kol.:
ROMEO & JULIE

20. 5. pátek
19:30
FONTÁNA
Koncert skupiny s více než
padesátiletou tradicí, hrající k tanci
a poslechu.

10. 5. úterý
10:00
pro děti od 9 let
M. Twain, V. Štěpánek:
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA

22. 5. neděle
9, 11, 14, 17:00
Koncert žáků Hudební školy Yamaha
při KRC Knoflík

11. 5. středa
pro děti od 4 let
V. Vančura, M. Pokorný:
KUBULA A KUBA KUBIKULA

10:00

24. 5. úterý
19:30
Divadlo rodu Vejvodů
W. Shakespeare, I. Vyskočil:
HAPRDÁNS
Hamlet, princ dánský ve zkratce

12. 5. čtvrtek
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
STÍNADLA SE BOUŘÍ

10:00

25. 5. středa
19:30
František Nedvěd a Tie Break
TO VŠECHNO ODNES ČAS
Vystoupení jedné z největších osobností
české country, folku a trampské písně.

13. 5. pátek
pro děti od 4 let
J. Kolář, M. Pokorný:
DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA
MODROOČKA

10:00

19. 5. čtvrtek
PREMIÉRA
pro děti od 5 let
J. Werich: LAKOMÁ BARKA

10:00

19. 5. čtvrtek
PREMIÉRA
pro děti od 5 let
J. Werich: LAKOMÁ BARKA

14:15

24. 5. úterý
pro děti od 5 let
M. Pokorný:
POHÁDKY KOCOURA MIKEŠE

10:00

25. 5. středa
pro děti od 3 let
J. Čapek, M. Pokorný:
O PEJSKOVI A KOČIČCE

10:00

26. 5. čtvrtek
pro děti od 6 let
J. Foglar, O. Lážnovský:
ZÁHADA HLAVOLAMU

10:00

30. 5. pondělí
pro děti od 9 let
J. Lesák: ELEKTRICKÝ EMIL

10:00

31. 5. úterý
10:00
Malá scéna
pro děti od 3 let
K. Čapek: DÁŠEŇKA ČILI ŽIVOT
ŠTĚNĚTE

KLUB KOCOUR
5. 5. čtvrtek
19:30
JOLLY BUSKERS
Mladá kapela vzniklá po rozpadu
folkové skupiny Viklan. Hraje zejména
irskou tradiční muziku, obohacenou
o hudbu Skotska či Bretaně.
12. 5. čtvrtek
19:30
PORTRAIT
Bluegrassová šmakovina přesahující
hranice žánru směrem k folku, country
a dalším hudebním stylům.
24. 5. úterý
19:30
BRADWA
Koncert bratří Jaroslava „Sitára“
a Milana Prodělalových, hrajících
převážně původní folkové skladby.
26. 5. čtvrtek
19:30
EM – BAND
Parta muzikantů hrající pohodové
vlastní písničky.

Hooping
Kdo říká, že cvičení musí být dřina? Proč by to nemohla
být zábava stejně jako dětská hra? Hoopnotica® učí lidi
po celém světě, jak se protančit s kruhem (hoop)
ke zdraví a radosti.

H

ooping je efektivní a navíc
zábavné kardio cvičení, při
kterém si za hodinu užijete spoustu legrace a zároveň spálíte až
600 kalorií. Vytvaruje a posílí vám
postavu, ale také pozitivně působí
na správné držení těla, zlepšuje
činnost kardiovaskulárního systé-
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mu, zrychluje metabolismus a pomáhá od bolesti zad. Dále trénuje
vytrvalost, kreativitu, umožňuje
sebevyjádření, uvolňuje stres, relaxuje mysl a v neposlední řadě
dodává na sebedůvěře. Tanec s obručí zatěžuje klouby jen minimálně, proto je vhodný pro všechny

věkové kategorie a těhotné ženy.
V květnu vás rádi přivítáme na novém kursu hoopingu, vždy v úterý
od 19.30 do 20.30. Kurs povede
certifikovaná lektorka Šárka Jakešová, která vás během 10 lekcí naučí správně manipulovat se speciálně navrženým kruhem a ukáže
vám možnost, jak spojit hravé cvičení se žhavými tanečními prvky.
Cena permanentky na 10 lekcí je
1500 Kč (v ceně je zapůjčení speciální obruče „hoop“).

Květen 2016

Miroslav Kuranda
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náhle
pfiecházet
do
sítimetrové.továrna.
Dvû vÛbec
nejvy‰‰í
sínû
MoKolbenova
Během
roku byla
zrušenûk
nebo
prostor
o v˘‰ce aÏpod
pûãálky
majíina
9vût‰ích
m a konãí
nehluboko
na
odbočka
bývalou
skládku
u Rokytky.
timetrové.
Dvû vÛbecjsou
nejvy‰‰ísebe
sínû Mopovrchem.
6. 12. 1944 Chodby
konečnéod
stanici u ãasto
Kolãálky
mají jen
9 –mNa
a konãí
nehluboko
pod
oddûleny
úzk˘mi
pilífii
nebo jsou
benky
zřízena Chodby
nová předjízdná
povrchem.
jsou odkolej
sebe ãasto
v nich prosekána
okénka.
Nejatraktiv23. 1. 1945 – Byla zahájena dopravajsou
na
oddûleny
jen
úzk˘mi
nebo
nûj‰í je bludi‰tû
chodeb vpilífii
severozápadním
nákladní
odbočce do spalovny
vcípu
nichMoãálky.
prosekána
okénka.v˘‰ka
NejatraktivPrÛmûrná
chodeb
10 1948 – Byl zahájen provoz na nové
nûj‰í
je
bludi‰tû
chodeb
v
severozápadním
se27.
pohybovala
mezi
1
aÏ
3
m,
ale
po
opadvoukolejné
tratiPrÛmûrná
Kolbenka
–v˘‰ka
Nový
Hloucípu
Moãálky.
chodeb
kovan˘ch
prÛvalech
kanalizace
do‰lo
k zabětín
se
pohybovala
aÏ 3 m, alecoÏ
po opanesení
niÏ‰íchmezi
ãástí1 Moãálky,
jsou
11. 3. 1951
– Byl zahájen
provoz
kovan˘ch
prÛvalech
kanalizace
do‰lohlouk zazhruba
dvû
tfietiny
jejího
rozsahu,
takÏe
bětínské
vozovny
nesení
niÏ‰ích aãástí
Moãálky,
coÏ jsou
mezi vchodem
stfiední
ãástí bludi‰tû
se
18. 6.vzpfiímenû
1951
BylaprÛchozí
zrušena
Kolbenzhruba
dvû–tfietiny
jejíhosmyčka
rozsahu,
takÏe
kdysi
chodby
sniÏumezi
vchodem
a stfiední
ãástí
bludi‰tû
se
ka
odbočky
na vlečku
a zřízena
nová
jí včetně
na úroveÀ
plazivek.
kdysi
vzpfiímenû
smyčka
Vysočany
sprÛchozí
odstavnouchodby
kolejí vsniÏuulici
(V rámci
nedokonãen˘ch
zpfiístupÀovají
naPekárnami
úroveÀ
plazivek.
Pod
az se
spojovacím
obloukem
cích
prací
byla
okraje
prosecké
plo‰iny
(V
rámci
zpfiístupÀovaraÏena
12nedokonãen˘ch
m hluboká ‰achta,
která dloudo
Nového
Hloubětína
cích
byla
okraje
prosecké
plo‰iny
hou,
v˘ztuÏí
vystrojenou
roz27. prací
3.Ïeleznou
1953
– zDo
provozu
byla uvedena
raÏena
12 m hluboká
‰achta,
která dlouráÏkou Hrdlořezy,
propojila
Ameriku
I asMoãálku.
Gesmyčka
Spojovací
předjízdnou
hou,
Ïeleznou
v˘ztuÏí
vystrojenou
rozologickou
zvlá‰tností
‰toly
jsou splachové
kolejí
ráÏkou
Ameriku
I akter˘
Moãálku.
Gepolohy
ãerveného
pískovce,
obsahuje
22. 6. propojila
1967 – Zrušena
kolejová
smyčka
ologickou
zvlá‰tností
jsou
splachové
Ïelezité zvûtraliny
z ‰toly
kopcÛ
nad
tehdejNový
Hloubětín
a úsek
od kolonie
AERO
polohy
ãerveného
pískovce, kter˘ obsahuje
mofisk˘m
pobfieÏím.)
k‰ím
hloubětínské
vozovně
Ïelezité zvûtraliny z kopcÛ nad tehdej2. 7. 1967 – Byl zahájen provoz na nové
‰ím
mofisk˘mpfií‰tû
pobfieÏím.)
Pokraãování
dvoukolejné
trati
mezi
Fučíkovou
(dnes Kolbenovou)
a Poděbradskou
ulicí na západní
Pokraãování
pfií‰tû
Miroslav
Kuranda
straně vozovny Hloubětín
Miroslav Kuranda
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jeskyním. ¤íkalo se jim umûlé jeskynû nebo prosecké katakomby. Dnes je fiadíme medíl
jeskyním.
¤íkalo
se jimaumûlé
jeskynû
zi podzemní
pískovny
lomy, coÏ
jsounetabo prosecké
je fiadíme meková
dÛlníkatakomby.
díla, kdeDnes
je podzemním
zi
podzemní
pískovny
a lomy,
coÏ jsouJe-li
tazpÛsobem
lámán
stavební
materiál.
ková dÛlní
díla,
kdesejeo lomy,
podzemním
získáván
kámen,
jedná
je-li kozpÛsobem
lámán stavební
materiál.
Je-li
neãn˘m produktem
písek, jde
o podzemzískáván
kámen,
jednái se
lomy, je-li
koní
pískovny.
V Praze
naovût‰inû
území
neãn˘m
písek,
jde otûÏby,
podzemâech je toproduktem
spí‰e neobvykl˘
zpÛsob
proní pískovny.
V Praze
i nana
vût‰inû
území
toÏe
na‰e zemû
je bohatá
kámen.
Exiâech
je tomûsta,
spí‰e neobvykl˘
zpÛsobMaastricht
tûÏby, prostují v‰ak
jako holandsk˘
toÏe na‰e
zemû
bohatá
na kámen.
Exinebo
PafiíÏ,
kdejejsou
ze suroviny
získané
stují
v‰ak mûsta,lomÛ
jako postaveny
holandsk˘ celé
Maastricht
z podzemních
ãtvrtû.
nebo PafiíÏ, kde jsou ze suroviny získané
zPodzemní
podzemních
ãervlomÛ postaveny celé ãtvrtû.
Prosecké podzemí od dob svého „znovuPodzemní
objevení“ vãerv
roce 1965 pfiitahuje neustáProsecké
podzemí
od dob
svého „znovulou pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
objevení“
v roce
1965
pfiitahuje ãlánkÛ,
neustáo tom dlouhá
fiada
novinov˘ch
lou
pozornost
PraÏanÛ
i cizincÛ.
Svûdãí
odborn˘ch
studií
a i dokonce
nedávn˘
obo
dlouhá
fiada
novinov˘ch
ãlánkÛ,
jevtom
nového
druhu
ãerva
Enchytraeus
boodborn˘ch
studií a i dokonce
nedávn˘
obhemicus (Oligochaeta),
kter˘
byl zatím
jev
nového
ãervajediném
Enchytraeus
nalezen
zde,druhu
na tomto
místûbona
hemicus
(Oligochaeta),
byl zatím
svûtû. Objevila
jej polskákter˘
hydrobioloÏka
nalezen
na tomto
jediném místû na
Elzbieta zde,
Dumnicka
z Krakova.
svûtû. Objevila jej polská hydrobioloÏka
Elzbieta Dumnicka
Geologická
stavbaz Krakova.
okraje prosecké
plo‰iny
Geologická
stavba okraje
prosecké
Kfiídové
vrstvy prosecké
plo‰iny
vytváfiejí
na
zdvojkolejnění.
V roce 1925
byla
prodlouplo‰iny
jejich okrajích prÛmûrnû dvacet metrÛ
žena
na
Harfu
a
křižovala
tak
třikrát
vlečKfiídové vrstvy
prosecké uloÏené
plo‰iny vytváfiejí
na
mocné,
horizontálnû
souvrství,
ku od libeňského
nádraží do továren.
Od
jejich
okrajích
prÛmûrnû
dvacet
ve
kterém
pozorujeme
ãasté
partiemetrÛ
tvofieHarfy dohorizontálnû
Hloubětína byla
trať prodloužena
mocné,
uloÏené
souvrství,
né
‰ikmo zvrstven˘mi pískovci.
Souvrství
v roce 1931.
ve
pozorujeme
partie
tvofiese kterém
v‰ak jako
celek podãasté
úhlem
nûkolika
doba protektorátu
aSouvrství
léta po
néNásledná
‰ikmo
zvrstven˘mi
stupÀÛ
sklání
smûrem kpískovci.
severu, tedy
hlubosvobození roku 1945 jsou bohatě dokuse
v‰ak
jako
celek
pod
úhlem
nûkolika
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
mentovány
i kodborným
stupÀÛ
sklání
smûrem
severu,
hlub200
aÏ 600
mdenním
od okraje
plo‰inytedy
se tiskem
jiÏ
seta navíc – jsou mezi námi pamětníci. Pro ně
‰ím
partiím
kfiídového
mofie.
Ve
vzdálenosti
káváme
s
aÏ
ãtrnáct
metrÛ
mocnou
poloto ještě
nenímhistorie,
protože
v těch
časech
200
aÏ
600
od okraje
plo‰iny
jiÏ sethou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která
sesejinak
na
žili a události
si pamatují.
káváme
splo‰iny
aÏ ãtrnáct
metrÛjen
mocnou
polookrajích
vyskytuje
v úlomcích.
hou
bûlohorsk˘ch
opuk,
která
seuložených
jinak
na
Nahlédneme
do je
dvou
časopisů
Kfiídové
podloÏí
tvofieno
jílovitû
zvûtokrajích
plo‰iny
jenaavZlaté
úlomcích.
v našem
archivu:vyskytuje
Do Kurýra
Prahy
ral˘m
ordovikem
letenského
libeÀského
Kfiídové
podloÏí
jehodnotí
tvofieno
jílovitû
zvûta přečteme
si, jakv˘sledkÛ
slavný
okamžik
souvrství.
Podle
detailního
vrtral˘m
ordovikem
a libeÀského
prvé jízdy
tramvajeletenského
do Vysočan.
souvrství. Podle v˘sledkÛ detailního vrt-

Rokytka
Rokytka

Jeskynû
na Proseku
Vysočanské
tramvaje / 3.
Jeskynû
(1. díl) na Proseku
(1. díl)

Profesor Jaroslav Petrbok, kter˘ jiÏ pfied
osmdesáti lety burcoval odborníky a místProfesor
Petrbok,proseck˘ch
kter˘ jiÏ pfied
ní
patriotyJaroslav
ke zpfiístupnûní
jesosmdesáti
lety burcoval
odborníky
a místkyní vefiejnosti,
se koneãnû
mÛÏe usmívat.
ní patrioty
kenaplÀuje.
zpfiístupnûní proseck˘ch jesJeho
vize se
kyní vefiejnosti, se koneãnû mÛÏe usmívat.
Jeho
vize sezákladÛ
naplÀuje.
Pfii kopání
k nové ‰kolní budovû
na Proseku ãp. 92, které na nûkterém mísPfii
kopání
základÛ
novéshledáno,
‰kolní budovû
tû velmi
hluboké
jsou,k bylo
Ïe zde
na
Proseku
ãp. 92, které
nûkterém mísb˘val
dosti rozsáhl˘
lom,na
v pozdûj‰ích
dotû
velmi
hlubokéVjsou,
bylonalezen
shledáno,
Ïe zde
bách
zavezen˘.
násypu
hrníãek
b˘val
dosti
rozsáhl˘gro‰i
lom,zvdoby
pozdûj‰ích
dose
‰esti
stfiíbrn˘mi
krále Vlabách
zavezen˘.
V násypu
nalezen
hrníãek
dislava
z poãátku
16. století.
V pískovnû
se ‰esti
stfiíbrn˘mi
z doby
Vlapfii
libeÀské
silnicigro‰i
vybrány
jsoukrále
dlouhé,
dislava
z poãátku
16. století.
pískovnû
z ãásti zasypané
chodby,
které se V
táhnou
hlupfii libeÀské
silnici vybrány
jsouBájilo
dlouhé,
boko
pod pozemky
nad silnicí.
se,
zÏeãásti
kteréBylo
se táhnou
hlupr˘zasypané
vedou aÏchodby,
pod kostel.
pr˘ v nich
boko ipod
pozemky
nad hráti...
silnicí. Bájilo se,
sly‰et
varhany
v kostele
Ïe pr˘ vedou aÏ pod kostel. Bylo pr˘ v nich
sly‰et iProseck˘ch
varhany v kostele
Okraj
skal a hráti...
ãásti dal‰ích kfiídov˘ch plo‰in je vlastnû systém star˘ch loOkraj
Proseck˘ch
skal abyly
ãásti
dal‰ích
kfiímÛ
a lÛmkÛ.
Zpoãátku
tûÏeny
skalky
dov˘ch
vlastnû
systém
lona okrajiplo‰in
svahÛ,jecoÏ
nikomu
pfiíli‰star˘ch
nevadilo,
mÛ a lÛmkÛ. Zpoãátku byly tûÏeny skalky
ale
pozdûji
lomy
pfiiblíÏily
k
polnostem.
Situace
pose
první
světové
válce
na
svahÛ,
coÏ
nikomu pfiíli‰
nevadilo,
VTeprve
téokraji
chvíli
majitelé
zahrad
a vipo zaãali
válce se
znovu polí,
rozvíjí
tramvajoale
pozdûji
se
lomy
pfiiblíÏily
k
polnostem.
nic
protestovat
proti
ukrajování
pozemkÛ
vý provoz.
V rocemajitelé
1924 byla
zřízena
smyčka
V
chvíli
zaãali
polí,
zahrad
a via té
tûÏba
zdánlivû
skonãila.
Lépe
fieãeno,
kolejí u Kolbenky tehdejší Zengerovou ulicí,
nic
protestovat
proti
ukrajování
pfiesunula
se pod
zem.
Peruck˘pozemkÛ
pískovec
kam
se zdánlivû
vjíždělo „nejkratším
vysočanským
aje
tûÏba
skonãila.
fieãeno,
nejmûkãí
v místech,
kde Lépe
podle
puklin
tunelem“,
jak
se přezdívalo
spojení
budov
pfiesunula
se Tam
pod
zem.
Peruck˘
pískovec
zatéká
voda.
je
moÏné
jej kopat
‰pinadzemní
chodbou
u 1. kde
vrátnice
ČKD.
Zde
je
nejmûkãí
v místech,
puklin
ãákem.
Generace
pískafiÛ
takpodle
nejménû
od
byla konečná
stanice
tratě
č. 5jej
a od
1. dubna
zatéká
voda.
Tam jedo
moÏné
kopat
‰piroku
1798
aÏ témûfi
poãátku
druhé
svû1925 do září 1929 tu jezdila i tramvaj
č. 10,
ãákem.
Generace
pískafiÛ
tak
nejménû
od
tové
války
razily
podél
puklin
chodbice
odvyváÏely
1. září
zde končila
trať
č. 8.
17981942
aÏ
témûfi
do poãátku
druhé píssvûaroku
z nich
hroudy
mûkkého
tové
války
podél
puklin
chodbice
Trať
od razily
Balabenky
Českomoravské
kovce,
které
nechaly
napo
de‰ti
rozpadnout.
aulici
vyváÏely
hroudy
mûkkého
píszůstalaz vznikl
inich
po převzetí
Křižíkovy
tramV
podzemí
nepfiehledn˘
labyrint
kovce,
kteréanechaly
navlastnû
de‰tistále
rozpadnout.
vaje Elektrickými
podniky
jednokochodbiãek
sálÛ, jenÏ
kopírovaly
Vlejná,
podzemí
vznikl
nepfiehledn˘
labyrint
pfiirozené
a velice
podobaly
protopomûry
jako
první
stavba se
Elektrických
chodbiãek
sálÛ,světové
jenÏ vlastnû
kopírovaly
podniků po aprvní
válce je
právě její
pfiirozené pomûry a velice se podobaly
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Rokytka
Rokytka

1908 takÏe
– Během
roku
byla zřízena
nem,
dnes
funguje
jakovýhybna
trámec
UzpevÀující
Prášilů naokraj
tratisvahu.
v Českomoravské ulici.
Výhybna
ve Vysočanech
byla provedla
přeložena
ke
nem,
takÏe
dnes
jako
trámec
Velmi dÛleÏit˘
nov˘funguje
v˘zkum
v rokřižovatce
s dnešní
Freyovou
ulicí která nozpevÀující
okraj svahu.
ce 1992 jeskyÀáfiská
skupina SPEA,
Velmi
nov˘ byla
v˘zkum
provedla
ro–dÛleÏit˘
V listopadu
zřízena
druhávkovû1911
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
ce
1992
jeskyÀáfiská
skupina
SPEA,
která
nolej
trati
Novou
Balabenkou
av Ruspfiina
tom
domezi
znaãnû
rizikov˘ch
míst
závavû
zmapovala
celou
Moãálku
a odváÏila
se
kým
dvorem
lech
mezi voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
pfii
tom
znaãnû
rizikov˘ch
místna
varchiv
závatfií13.
map
-do
mapy
(1965,
6. 1912
– Interprojektu
Byl zahájen
provoz
nolech
mezi
voln˘mi
balvany.
Právû
kombinací
âSS)úseku
s vynesenou
povrchovou
ãásvém
Vysočany,
lékárna
– situací,
Kolbenova
tfií
mapa- mapy
Interprojektu
(1965,
archiv
ti dokumentace
polygonového
podzemí
továrna
současně
byla zřízenatahu
druhá
kolej
s Ruský
vynesenou
povrchovou
ãásod
Ladislava
Hrdliãky
a detailní
speleolovâSS)
úseku
dvůr
– Lékárna.
U situací,
Kolbenovy
ti
dokumentace
polygonového
podzemí
gické
mapy
(zhotovené
ov‰emtahu
pomocí
pástovárny
zřízena
kusá
manipulační
kolej.
od
Hrdliãky
detailnízískat
speleoloma
a8.kompasu)
- bylo
po26.Ladislava
– 12. 12
1914
– Za moÏné
důvodu
nedostatgické
mapy
(zhotovené
pomocí
pásmûrnû
pfiesnou
pfiedstavuov‰em
o situaci
v Moãálce
ku
provozního
personálu
po
mobilizaci
byl
ma
a kompasu)
- bylo moÏné získat poa Americe
I. Amerika
nedočasně
zastaven
provozIInapfiedstavuje
trati v Českomûrnû
pfiesnou
pfiedstavu chodbu,
o situaci vcoÏ
Moãálce
bezpeãnou,
plazivkovitou
se odmoravské
ulici
a
Americe
I.
Amerika
pfiedstavuje
neráÏí
i na pfiesnosti
jejího II
plánu.
V rocepope1995
31. 1. 1915 –plazivkovitou
Byla zahájena
přeprava
bezpeãnou,
chodbu,
coÏ se
odprovedl Vladimír
Vojífi zabezpeãení
vchole a smetí tramvajemi. Pro ten účel byla zříráÏí
i
na
pfiesnosti
jejího
plánu.
dÛ, které
v‰ak vyÏaduje
revizi. V roce 1995
zena
kolejová
odbočka
dozabezpeãení
skládky na smetí
provedl
Vojífi
vchoV˘voj
poVladimír
roce
2000
se
ubíral
cestou
zeu Rokytky ve Vysočanech, která byla později
dÛ,
které
v‰ak
vyÏaduje
revizi.
jména
neustále
opakovan˘ch
plánÛ
na
zpfiírozšiřována
o provizorní
kolejedomkÛ,
podle poV˘voj
poaroce
2000
se ubíral
cestou
stupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
azeto
stupu
zavážení
skládky.
Během
roku
jména
neustálekde
opakovan˘ch
plánÛ
na byla
zpfiíi na místech,
cedule
„Poddolováno“
odbočka
uaRokytky
rozšířena
odomkÛ,
další
kolej
stupnûní
v˘stavbu
rodinn˘ch
a to
zakazovala
vstup. Firmû
Pragis
se s nemaail˘m
byla
zvětšena
skládky
a urychleno
na úsilím,
místech,
kde
cedule
„Poddolováno“
alekapacita
velice
profesionálnû,
podazakazovala
vstup.
Firmû
Pragis
se s nemaodbavování
nákladních
vlaků.
fiilo ‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛl˘m
ale– velice
profesionálnû,
poda17. úsilím,
6.jámy
1919
Skončil
provoz
vodní
nad
Amerikou
I z 60. pohřebnílet nafárat
fiilo
‰achtou
lokalizovanou
nedaleko
pÛho
tramvajového
vozu. Celkem
v- Moãálletech
podzemí
a projít
systém
Amerika
vodní
jámypřepravil
nad
I z 60. let nafárat
1917–1919
1042 mrtvých.
ka. Jednalo
se Amerikou
o velice
napínavou
akci,
podzemí
a projít
systém
Amerika
- MoãálprotoÏe
plány mûly
nedokonalé
22. 10. existující
1920
– Skončila
přeprava
zraněka.
Jednalo
se o velice
napínavou
akci,
nebo
vÛbecsanitními
Ïádné
v˘‰kové
zamûfiení,
takných
vojáků
tramvajemi.
Celkem
protoÏe
existujícípřepravily
mûly
nedokonalé
Ïeléta
pfii1914–1920
proráÏce
seplány
v˘‰kovû
drÏela
za
603
288 ‰tûrãíosob.
nebo
vÛbec Ïádné
zamûfiení,
takkové polohy
mezi v˘‰kové
peruck˘m
a přeprava
korycan30.
4.
1922
–
Byla
zastavena
Ïe
pfiiasouvrstvím
proráÏce
se
v˘‰kovû
drÏela
‰tûrãísk˘m
a ‰tolu
napÛl
do
smetí
popela
na skládku
uhnala
Rokytky.
kové
polohy
mezi peruck˘m
a korycanneznáma.
V podzemí
se sami mÛÏete
pfie27.
10.
1924
–
Poslední
dosud
jednokosk˘m
souvrstvím
a ãi‰tolu
hnala
napÛl
do
svûdãit,
pfiesnû
moÏná
‰Èastnû
situalejný
úsekjak
trati
bývalé
dráhy
Praha
– Libeň
neznáma.
se sami mÛÏete pfieodhadla.Vvpodzemí
–ciVysočany
Karlíně byl vybaven druhou
svûdãit,
jak pfiesnû
ãi moÏná
‰Èastnû
situaJedno odpoledne
se
u nás stavili
kolegokolejí
ci
vé odhadla.
z Pragisu, Ïe narazili na silnû zfiícené
23. 6.odpoledne
1925 – Na se
smyčce
byla
Jedno
u nás Kolbenka
stavili
kolegoa opadající
staré podzemní
chodby
a pozřízena předjízdná kolej
vé
z
Pragisu,
Ïe
narazili
na
silnû
zfiícené
tfiebovali
by
zjistit,
oã
se
jedná.
Jako
sou13.
7. osoba-expert
1925 staré
– Bylpodzemní
zahájen
provoz
na nové
akromá
opadající
chodby
a nejpojsem mûl
zvlá‰tní,
dvoukolejné
Českomoravská
– Harfa.
tfiebovali
bytrati
zjistit,
oã seÏe
jedná.
souspí‰ protizákonn˘
status,
jsem Jako
mohl
lézt
Ve
stanici
Českomoravská
zřízena
třetí,
kromá
osoba-expert
jsem
mûl zvlá‰tní,
neji do
ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam
tokusá
horkolej,
napojovaná
podle
potřeby
namohl
železničspí‰
protizákonn˘
status,
Ïe jsem
lézt
níkÛm
pfiedpisy zakazovaly.
Z ãerstvû
otevníifiené
vlečku
strojírny.
do
ãerstvû
objeven˘ch
stafiin,
kam to horstafiiny
kaÏdou chvíli
opadávaly
ka24. 12.
1925
–zakazovaly.
Byl naposled
převážen
níkÛm
pfiedpisy
Z ãerstvû
otevmeny,
bylo
nutné
poãkat,
probûhnout
do
fiené
kaÏdou
opadávaly
kachléb
zstafiiny
Odkolkovy
pekárny
Vysočanech
ve
bezpeãnûj‰ích
míst
achvíli
zavechvíli
jsem byl
meny,
bylo
poãkat,
probûhnout
do
vozících
přivěšovaných
za tramvajové
vlaky
v Americe
I.nutné
A Moãálka
a Amerika
tak bybezpeãnûj‰ích
míst
a za chvíli
byl
5. 1931 – Byl
zahájen
provozjsem
na traly23.
propojeny!
Americe–I.Hrdlořezy.
A MoãálkaJe
a Amerika
bytiv Vápenka
to dosud tak
jediné
ly propojeny!
spojení
Hrdlořez tramvají s vnitřní Prahou

394
200
200

392
198

Rokytka

Křižíkova
elektrická
dráha LetÀanech,
ného
prÛzkumu
v nedalek˘ch
z
Prahy
do
Libně
a
Vysočan
provádûného krátce po válce Quidem Zárubou, je kfiídové podloÏí nerovné. Jak vyZlatá Praha,
ročník
XIII, 1896, č.
20: provepl˘vá
ze stovek
geologick˘ch
vrtÛ,
„Dne zde
19. března
1896 zahájena
byla
slavden˘ch
pfii projektování
sídli‰tû,
objevují
nostním
dopravaaosob
na nové
se
v nûmzpůsobem
údolní deprese
paleokoryta
elektrické dráze
Prahou
- Libní
a Vyzahloubená
aÏ omezi
nûkolik
metrÛ,
ãasto
vyplnûná
jíly.
sočany, pfieplaven˘mi
a sice na trati počínající
v Karlíně,
Nerovnosti
tehdej‰ího
fungují
v ulici Poděbradově
a upovrchu
Nové Balabenky
jako
nepropustná
bariérakončící,
pro vody
prov obvodu
obce Vysočan
a od
té
sakující
pískovcov˘m
souvrstvím.
Na kondoby sotva
stačí zmoci
nával obecenstva,
takt
jílÛ a chce
pískovcÛ
vázány
drobné
jež zkusit
jízdu jsou
po tomto
moderním
prameny
vyvûrající
tfieba u vysoãanské esprostředku
dopravním.
takády,
ulici ãi
v rybníãku
Jízda ve
jestStfiíÏkovské
skutečně klidná,
rychlá
i levná
pod
Kundratkou.
V kanalizaãní
‰tole v ulia máme
za svou povinnost
vůči všeobecnéci
Nad Kundratkou byl odkryt silnû zjílomu interesu, kterýž všechny vrstvy pražvatûl˘ povrch podloÏního ordovického
ského obecenstva k podniku tomu projevusouvrství, kter˘ metrovou vrstvou ‰edého,
jí, abychom o vzniku i provedení dráhy se
kaolinického
jílu pfiímo pfiecházel do pezmínili.
je dostikfiídy,
poučná.
ruckéhoHistorie
souvrstvítasvrchní
aniÏ ‰lo urbyl k ministerstvu
ãitProjekt
hraniciprvní
mezipodán
zvûtralinov˘m
plá‰tûm
v listopadu
aobchodu
pfieplaven˘mi
jíly. 1892, a poněvadž byl
shledán způsobilým,
abyzaãíná
sloužilperuck˘mi
za podklad
Kfiídová
sedimentace
k
dalšímu
jednání,
byla
ustavena
také
vrstvami; ty jsou vyvinuty jako ‰edé,auhelvykonána
pochozí
revise trati
ve
né
jílovce, nebo
jakokomise
mûkké,a na‰edlé
jílovité
dnech 28. oúnora
a 1. a 2. března
1893od
u přípískovce
promûnlivé
mocnosti
nûtomnosti
všech interesantů,
kterýchNabylo
kolika
decimetrÛ
do dvou metrÛ.
tuasipolohu
30, mezi
nimi
královské
hlavní město
to
bylo
vázáno
jiÏ popsané
dob˘vání
kfiídového
uhlí v oblasti
Praha,
město Karlín,
obec mezi
LibeňKlíãovem
a Vysoačany,
kbelsk˘m
leti‰tûm,
ale podobn˘
geolozástupci
c. k. vojska,
invalidovny,
gick˘
v˘voj má
i oblast
Strahova
a Petfiína.
finančního
eráru,
pošty
a telegrafů,
drah
Prostfiedí v dobû usazování peruck˘ch vrstev je nutné si pfiedstavit jako ploché zázemí nedalekého pobfieÏí, které je v niÏ‰ích polohách tvofieno mûlk˘mi
sladkovodními a brakick˘mi moãály porostl˘mi hustou subtropickou vegetací, ve
které se objevují napfiíklad mangrovy. Ve
vy‰‰ích polohách (coÏ je podle dosavadních
odkryvÛ právû oblast pod ulicí Na Vyhlídce) je moãálovit˘ v˘voj redukován nebo se vÛbec nevyskytuje a na ordovické
podloÏí nasedají po tenké pfiechodové
vrstvû pfiímo bílé pískovce s kaolinick˘m
tmelem.
Právû na tyto „sladkovodní“ pískovce, jak
se dfiíve naz˘valy, je vázána hlavní ãást proseckého podzemí, a to v pásu sahajícím od
Kundratky aÏ do hloubûtínsk˘ch Hutí. Bílé perucké pískovce dosahují mocnosti
ãtyfi aÏ ‰esti metrÛ a mohou pfiedstavovat

TûÏba
Rezavé korycanské pískovce byly ve vût‰ím mûfiítku tûÏeny jako více ãi ménû kvalitní kámen pravdûpodobnû jiÏ od stfiedovûku, ale s jistotou nejménû od roku
1695, kdy jsou na historické mapû Proseka zakresleny dva velké lomy ve svahu po
obou stranách prosecké návsi. Podle nálezu mincí byly lomy zaloÏeny zfiejmû jiÏ
poãátkem 16. století. Podobné, pomûrnû
rozsáhlé lomy pokraãují pfies Hloubûtín do
Vinofie a na dal‰í místa na okrajích kfiídov˘ch plo‰in praÏské oblasti - v Praze 8
a 9 napfiíklad na âertovû vr‰ku. Nûkteré
podzemní chodby, napfiíklad v Krocínce
ãi v Americe I, pokraãovaly v men‰ím mû-

státní
společnosti,
severozápadní
a severní
jak
pláÏov˘
sediment,
tak pfieplavené
vádráhy,
pak
policie,
potravní
daně,
kromě
té písky sedimentované v tûsném sousedzástupců
ministerstva,
ství
pobfieÏní
linie. místodržitelství, silničního
eráru atd.
Tyto
perucké
pískovce jsou mûkké, neMezi
touto dobou,
projednané
prohlídjsou
vyuÏitelné
jakood
stavební
kámen
a na
ky trati a pochozí
komiserychle
až do udělené
konvzduchu
se pomûrnû
rozpadají.
cese dnem
(vydané
12. dubMen‰í
kusy16.sebřezna
podle1895
na‰ich
pokusÛ
rozpadnou
bûhem
mûsícÛ,
nana 1895),jiÏ
projekt
tennûkolika
proděl všecky
změny
pfiíklad
pfies
zimu.
Jejichipísek
je v‰ak velve správě
drah
místních
v zákonodárství
mi
ãist˘,Nejprve
dobfie vytfiídûn˘,
pÛsobí
dobr˘m
o něm.
rozhodování
o drahách
taestetick˘m
Proto tomu
byly oddělení
na fiadû
kových bylo dojmem.
přikázáno prostě
míst
peruckéobchodu,
pískovceježãiojejich
rozpadlé
ministerstva
drahách
železderiváty
vyuÏívány
jako slévárenské
ných vůbec
rozhodovalo,
nový ministrpísky,
hra‰tukové
písky nebo
abrazních
bě Wurmbrand
zřídilpro
prov˘robu
ně zvláštní
spráãisticích
prostfiedkÛ.
Sedimentace
vu, tak zv.
úřad pro místní
dráhy, naperucto byl
k˘ch
pískovcÛ
je
na
fiadû
stfiedoãesk˘ch
v prosinci r. 1894 vydán zcela
nový zákon
lokalit
(typick˘ je tfieba Hostibejk u Krapro „malé“ dráhy a konečně pro veškeré zálup) zakonãena ‰tûrãíkovou polohou, kteležitosti zřízeno nové „ministerstvo železnic“.
rá ukazuje na mofiskou transgresi, tedy
Jest zřejmo, že tyto opětné a náhlé změny
nástup
nové, mohutnûj‰í mofiské záplavy.
nebyly
bez vlivu na
celé jednání
o této
dráze
Tato
‰tûrãíková
poloha
je velmi
dobfie
vya
že
toto
stalo
se
poměrně
obtížnější
jiných,
vinuta na fiadû míst v proseckém podzemí,
zato,
ač-linapfiíklad
v tom může
býti shledána
útěcha,
ale
také
v lomu
poblíÏ prosectato
dráha
elektrická
jest
prvou
drahou
ké vyhlídky.
v Čechách
povolenou
základě
nového
V˘‰e
poloÏené
pískovcenajsou
hrubozrnné,
zákona.
ménû
homogenní, ãasto ‰ikmo zvrstvené
Podnikatel
její Fr. Křižík,narezlou
jakmile obdržel
a mají
charakteristickou
barvu.
koncesi, opatřil
za ochotné pomoci
Živnos¤adíme
je k tzv.sikorycansk˘m
vrstvám
a povaÏujeme
je zafinanční
sediment
mûlkéhozjednal
mofie,
tenské banky
prostředky,
ve
kterém
dÛleÏitou
roli
pfiíbfieÏní
stroje
parní,hrály
kolejnice,
vagony,
sám
se pustil
proudy,
jejichÏ
bûhem dal‰ího
v˘neodkladně
do smûry
stavbyse
elektrárny
a remisy
voje pobfieÏí mûnily a tím ovlivÀovaly zrnitost sloÏení pískovcÛ a smûry jejich vnitfiní laminace.
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PrÛzkum
nice vedoucí z Karlína k Libni a Vysočanům
Podél
prosecké
plo‰iny
byly velmi
náa v místech
výhybek
a přejezdů
prostory
kladnû
vrtány clony
asi metr od
sebe
mezi kolejnicemi
vydlážděny,
drát
pakvzdápro
len˘ch
vrtÛ a ‰achtou
otevfieno sloupodpřívod proudu
upevněnbylo
na železných
zemí
Ameriky
I. Odtud dál smûrovala
pech zurour
mannes-mannových
po straně
prÛzkumná
‰tolatoho
aÏ přivádí
podél ulice
Na poVydráhy a z vedení
se proud
hlídce.
Tato grandiózní
nebyla
nimocí kontaktního
ramene sakce
kladkou
mosazkdy
souhrnnû
vyhodnocena,
ãást
materinou do obou motorů pod vozy umístěných
álÛ byla staÏena jako tajná a postupnû se
a za sebou zapnutých.
poztrácela. Moãálka byla mapována doZvláštnosti dráhy té jest zařízení páky,
konce
nûkolikrát, ale vût‰ina map je dnes
kterou
proud se
a elektrické
brzdy,
nedostupná.
Jenzavádí,
díky ‰Èastné
náhodû
bypomocí
jejíž této
rozejetý
vůz
možno zastavit
lo
autorovi
práce
pfiedáno
nûkolik
takřka
okamžitě.
listÛ
dobov˘ch
map Moãálky a Krocínky od
Veškerá zařízení
byla při komisi
konané
utajeného,
ale v˘znamného
podzemního
ve dnech Ladislava
17. a 18. března
bedlivě
vyzkoušebadatele
Hrdliãky,
kter˘
jako gena, a když
byl vrchní
c. k.Orlím
geneofyzik
proslul
akcemiinspektor
v Hitlerovû
rální inspekce
rakouských
drah
p. Max,
šl.
hnízdû,
podzemí
PraÏského
hradu,
na VyLeber prohlásil,
že vzhledem
na příznivýi vý‰ehradû,
Karl‰tejnû,
ve ·tûchovicích
jinde,
a Proseku
se v 60.
letechaintenzivnû
vûsledek
provedených
pokusů
všestranného
noval.
vyzkoušení o způsobilosti i elektrárny i vozů
Hlavním
problémem
v˘stavby Proseka
nemotorových
nelze pochybovati,
bylo udělebyly
podzemní
chodby,
alekteráž
ãetnétaké
lÛmky
no povolení
k dopravě
osob,
dne
a19.nejménû
drobné byla
cihelny,
které byt. m., jakdvû
již uvedeno,
zahájena.“
ly jiÏ bûhem první republiky zaváÏeny odpadky,
hrozilo
selektivní sesedání
Jak šeltakÏe
čas nad
tramvajovými
základÛ.
byla valná ãást sídli‰tû nákolejemiProto
ve Vysočanech
kladnû
postavena
na ro‰tech a pol‰táfiích
do 70. let
20. století
ze 19.
zhutnûného
‰tûrku. V 60. aÏ 80. letech
3 1896 – Zahájen provoz na první čásbylo prosecké podzemí pomûrnû dobfie znáti dráhy Praha – Libeň – Vysočany v úseku
mo jeskyÀáfiÛm a místním obyvatelÛm,
Karlín, Královská třída – Palmovka – Nová
zejména
hochÛm, na jejichÏ vzpomínky je
Balabenka
moÏné
dodnes ãasto narazit.
22. podzemí
12. 1896 –
Trať prodloužena
o úsek
âást
Moãálky
a celá Krocínka
Florenc
– Variété
byly
je‰tû
v 60. letech vylity betonem. Po
12. 6. 1898
– Trať prodloužena
od Nové
neustál˘ch
propadech
kanalizace bylo
v leBalabenky
k lékárně. Trať
byla
tech
1987 do
aÏ Vysočan
1989 pfiikroãeno
k raÏbû
jen jednokolejná,
s výhybnami.
V roce
1904
270
m dlouhé kanalizaãní
‰toly
táhnoucí
byla
zrušena
Lihovar. ·tola byla
se
pod
ulicí výhybna
Nad Kundratkou.
8. 1907
– Elektrické
hl. města
na5.návrh
autora
raÏena podniky
ruãnû, aby
nedoPrahy přezaly
Elektrickou
drobnou
cházelo
k otfiesÛm,
a posléze
vylitadráhu
beto-
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pro vozy, do zhotovení dynamoelektrických
strojů a motorů i jiných všech potřebných
aparátů, a přes to, že všecky osvětlovací poProsecké skály - Moãálka
třeby pro národopisnou výstavu a její zářivou fontánu, pro elektrické osvětlení Karlína
fiítku i do korycanského souvrství. Na koa několik jiných větších i menších dodávek
rycanské pískovce nasedají zelené glauzávod současně zaměstnávalo, dokonal při
konitické
jílovce a páskované souvrství jísvé nepoddajné
energii
i toto dílo
alespoň do
lovcÛ
téÏ zvané
„kanafas“.
Bûlohorské
té míry,sežeobjevují
podstatnou
a nejnutnější
část traopuky
jako
souvislé polohy
aÏ
ti mohl již nûkolik
otevříti pravidelné
dopravě.
nejménû
desítek metrÛ
od okrav níž se lomech
vyrábí potřebný
k pojÛ Elektrárna,
plo‰in. Ve star˘ch
na území
Sehonu vozů
elektrický
proudtûÏila
a odkudž
způsoverního
Mûsta
se vesmûs
opuka.
bem
vrchního
vedení vztahovat
t. zv. „Trolley
systém“
K
Proseku
se mÛÏe
zápis
neurpo trati
k vozůmk ·ilbochu,
přivádí, zbudována
jest
ãitû
lokalizovan˘
tj. ke Ztracené
v Libni
v bezprostředním
sousedství
nádraží
vartû
mezi
Libní a Prosekem,
a datovan˘
severozápadní
dráhy za
hotelemúdaj
„u města
rokem
1795. Îádn˘
dfiívûj‰í
není
znám,
i kdyÏ men‰í
ãást chodbic
mÛÏe b˘t
Strassburku“;
v elektrárně
jsou postaveny
star‰í.
2 parní kotle s parními stroji na 100 až 120
TûÏba
na Proseku
celékoňských
sil, jimiž probíhala
pohánějí sebûhem
4 dynamoho
19. století
elektrické
strojea opodle
síle 35pamûtníkÛ
000 wattů, iskonãijest zala
aÏ po
první rozděleno
svûtové válce,
kdy
jiÏ nebyřízení
strojové
na dvě
samostatné
la
v˘razná
a
poskytovala
spí‰
pfiíleÏitostnou
garnitury, z nichž vždy jedna o sobě úplně
práci
místním
Prosecké
postačí
vyrobitinezamûstnan˘m.
potřebné množství
proudu
podzemí
struãnû
zmiÀuje
Filip
Poãta
ve
pro pravidelnou dopravu na celé trati,
kdežsv˘ch
Geologick˘ch
vycházkách
po
praÏto druhá dvojice nalézá se neustále pohotově
ském okolí (1897). Dále jej uvádí A. Jik výrobě jako záloha pro nepředvídané přeroutek (1927) v knize Obec Prosek. Ve
rušení výkonnosti první. Voda napájecí čer20.
letech nav‰tûvuje podzemní prostory
se pomocí elektricky
vpáHloubûtínû
Popelka poháněných
Bilianová a pump
Jarona
vzdálenost
250
metrů
6 metrů
slav Petrbok, kter˘ se ze do
své výše
funkce
konz řeky Vltavy
a jest výkonnost
těchto poměrzervátora
pfiimlouvá
jiÏ poãátkem
20. let
ně malých čerpadel
vskutku
minulého
století za
jejichpodivuhodná.
památkovou
Elegantní
vagony, jež
mají
uvnitřprv16
ochranu
a zpfiístupnûní.
Poté
publikuje
a vbyÈpředku
na zadku
po nejprve
dvou sedaní,
struãn˘i vûdeck˘
popis
znádlech,
pak 12
míst
k stání,
firmou
m˘
geograf
Josef
Kunsk˘
aÏ vdodány
roce 1940
a po
Fr. Ringhoffer,
elektrické
zařínûm
Václav Králkdežto
v rocecelé
1958.
Mezitím
se
zení, tedy dva
motory
pro každý
vůz po 10
podzemím
zab˘vá
nûkolik
novinov˘ch
zpráv,
napfiíklad
roce 1909
mûlo b˘t
v jedkoňských
silách, vreostaty,
zapínače
a vůbec
né
chodbû,
podlezhotovil
popisua dodal
odpovídající
elektrické
přístroje
elektroAmerice
objeveno
skladi‰tû lupiãÛ. TeprtechnickýI,závod
Fr. Křižík.
Kolejnice jsou uloženy v úrovni erární sil-

ve zámûr vybudovat Severní Mûsto pfiiná‰í novou obsáhlou vlnu zájmu o zdej‰í
podzemí. Pozornost je je‰tû oÏivena propadem na Krocínce a na Kundratce v roce 1965 i petfiínsk˘m sesuvem ve stejném
roce. Objevují se znaãnû zveliãené povûsti o poddolování celého Proseka a chodbách táhnoucích se aÏ na Jen‰tejn a do Staré Boleslavi.
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Na lakotě se přece nešetří
Chvíli to trvalo, ale ten okamžik konečně nastal. Prvním letošním premiérovým představením, které především
pro malé diváky připravilo v Gongu domovské Divadlo AHA!, bude slavná Lakomá Barka Jana Wericha. Hlavní
hrdinka žijící ve vesnici Dejvice, která je známa tím, že by si pro korunu nechala koleno vrtat, bude od 19. května
soupeřit s Moliérovým lakomcem Harpagonem o pozici největší držgrešle divadelního světa.

Z

námou pohádku z Werichova
oblíbeného Fimfára zdramatizoval a texty písní opatřil režisér
Miroslav Pokorný, který do hlavní
role neobsadil žádnou herečku,
jak by se třeba nabízelo, nýbrž
mladého herce Miloše Mazala.
Velká péče byla věnována výpravě,
na kterou se před časem konečně
podařilo zajistit finanční podporu
městské části Praha 9. O kulisy
a překrásné kostýmy se postarala
výtvarnice Adéla Kapellerová.
Lakomá Barka je i po více než padesáti letech příběhem navýsost
aktuálním. Jak se totiž zdá, lakomství a sobeckost je čím dál víc
v módě. V moderním světě, který
klade důraz na individualitu, se
jaksi zapomíná na to, že lidé jsou
tvory společenskými, a pokud si
přestanou pomáhat, přestanou
pomalu i být lidmi. Nebyl by to
mistr slova i pera Jan Werich, kdyby jen káravě vztyčoval prst. Jeho
pohádka je plna nezaměnitelného
a dětem snadno pochopitelného
humoru, které se Divadlo AHA!
pokusilo přenést i na jeviště. Zdalipak se jim to povedlo, se můžete
přijít sami přesvědčit.

Při Lakomé Barce si přijdou
na své děti i dospělí

V souvislosti s premiérovým
uvedením Lakomé Barky v Divadle Gong jsme položili jednomu
z představitelů hlavních rolí Jakubu Stichovi několik otázek.
Proč padla volba zrovna na Lakomou Barku?
Divácky velice vděčný titul Lakomá Barka, čili jedna z povídek
legendární a ne tak úplně pohádkové knihy nesmrtelného Jana
Wericha, se dostává v poměrně
krátké době na repertoár projektu Gong dětem již podruhé. Před
pár lety jsme uváděli stejný titul,
ovšem ve zcela jiném zpracování
a to na malé scéně Divadla Gong.
Jednalo se ovšem o čistě loutkové představení, které bylo cíleno
na nejmenšího dětského diváka.
Ukázalo se však, že v tom byl trochu problém, protože i když se
jedná teoreticky o pohádku, ve
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skutečnosti je předloha spíše satirickou povídkou s mnoha odkazy,
které pochopí a jimž se zasměje divák starší. Takže i když se jednalo
o loutkové představení, nejmenší
dětský divák si ho přesto plně nemohl vychutnat a krásná předloha
tak nenašla stoprocentní naplnění. A to se nám zdálo být škoda...
Proto jsme se po pár letech od derniéry tohoto divadelního kusu rozhodli zpracovat téma lidské lakoty
a hamižnosti znovu a tentokráte
s větším rozmyslem, ve výpravném, čistě činoherním stylu na
jevišti velké scény Divadla Gong
a zároveň cílíme již na trochu staršího dětského diváka. Nové zpracování LAKOMÉ BARKY je cíleno na předškolní děti mateřských
škol a žáky 1. stupně základních
škol. Součástí představení bude
navíc celá řada krásných písniček,
které inscenaci oživí.
Liší se v něčem hra od předlohy?
Udělat ze čtyřstránkové útlé povídky divadelní scénář pro hodinovou inscenaci, to byl v pravdě
oříšek, který se nám ale podařil
myslím zdárně rozlousknout. Rozepsaly se různé motivy z předlohy, dal se větší prostor slovnímu
humoru, který je ovšem věrný
werichovské poetice, nijak se však
neodbočilo od jasně daného příběhu lakomé vesnice Dejvice a nejlakomější obyvatelce, farářově
posluhovačce Barce.
Jakou postavu hraješ a jak jsi k ní
přistoupil?
Hraji postavu pana faráře, což je
nadřízený lakomé Barky, který se
jí snaží v její nezměrné lakotě alespoň trochu krotit. Moc se mu to

Lakomá Barka v podání Miloše Mazala
ovšem nedaří, navíc sám nemá
úplně čisté svědomí, řekl bych, že
je lakomý a hamižný tak trochu
taky. Ostatně jako všichni z Dejvic!
Je ve hře něco zajímavého i pro
dospělé?
Dospělý divák si určitě v této divadelní hře své najde a je tam toho
myslím požehnaně. Už samotná
předloha je krásnou četbou pro
všechny věkové kategorie, je běžné, že si knihu Fimfárum čtou

Lakomá Barka
PREMIÉRA: čtvrtek 19. května 2016 od 10 a 14.15 hodin
Pro děti od 5 let
Délka představení: 1 hodina a 5 minut bez pauzy
Dramatizace, texty písní a režie: Miroslav Pokorný
Výprava: Adéla Kapellerová
Hrají: Miloš Mazal, Jakub Stich, Vratislav Hadraba, Kryštof Nohýnek,
Vendula Svobodová, Magdalena Hniličková

opakovaně i dospělí a náramně se
u ní baví. A jelikož je dramatizace
poměrně dost věrná předloze, očekávám, že se bude i dospělý divák
hezky bavit.
Dovedeš si představit ještě jinou
pohádku z Fimfára převedenou na
divadelní prkna? A jakou postavu
by sis ještě rád zahrál?
To si určitě představit dovedu, pohádek, které by si zasloužily dramatizaci, je ve Fimfáru mnohem
víc. Je pravda, že na divadelních
prknech většinou všichni sáhnou
po asi nejznámější povídce o lakomé Barce, právě díky širokému povědomí o tomto titulu, na druhou
stranu, určitě dřív nebo později
některé divadlo sáhne i po dalších
námětech, třeba Nebojsa je pěknej
nebo Až opadá listí z dubu. A další
a další... Já bych rád zahrál zrovna
toho Nebojsu! Krásná postava.

text a foto: dg
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PROSECKÉ MÁJE 2016

BBP – podzemní orchestr

K začínajícímu létu a příjemným tradicím našeho
devátého pražského obvodu patří už dvaadvacátým
rokem festival alternativní
a nezávislé scény PROSECKÉ MÁJE. Nejstarší
hudební festival Prahy 9
proběhne tradičně v příjemném prostředí zahrady
Pavana na starém Proseku
(ul. U Prosecké školy)
26. května od 16.30 hodin.
BBP – podzemní orchestr
JANOTA 1935
BETONOVEJ BEZ
SOUSEDI

I

letošní program jasně hovoří
o tom, že je nač se těšit. Májovou beatovou veselici zahájí dvojice hudebníků s půvabný názvem
SOUSEDI. Zvuk elektrické kytary a violoncella vytváří ve spojení
magické plochy, které vás obklopí,
prostoupí a posléze pohltí. Zave-

Betonovej Bez
dou vás do svých podivných světů
a přestanete vnímat prostor i čas.
Minimalismus, alternativa, ambient – to vše jsou směry, které se
vejdou do propletených a vrstvených zvuků těchto dvou pánů a jejich nástrojů. Duo hraje převážně
instrumentální skladby. V roce
2013 přivedli na svět moc pěkné cd
„Purpura Echo“ (Polí 5), na kterém hostuje například Dorota Barová z Tara Fuki a několik dalších
hostů. Nelze než vřele doporučit.
Jako druhá vystoupí brněnská
podzemní kapela BETONOVEJ
BEZ. Klasické bigbeatové obsazení doplňují dva saxofony a trubka.
Za léta své sklepní existence už patří tento šestičlenný band mezi brněnskou alternativní klasiku a kupříkladu jejich píseň „Pojízdný
hřbitov“ už místy téměř zlidověla.
Je radost je nejen vidět, ale i slyšet.
Pět mládenců a sličná saxofonistka zahrají pro vaše uši i srdce něco
poetických písní, v nichž se můžete pokusit najít rozbité kousky
naděje a optimismu. Pokud je nenajdete, můžete alespoň tančit!
Předposlední se na pódiu pod pro-

Janota 1935
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seckou imaginární májkou objeví
pražské uskupení JANOTA 1935,
které na těchto prknech a tomto
festivalu hrálo před dlouhými devíti lety. Kapela sama byla založena už v roce 1994 a po osmi letech existence vydala své bohužel
dosud jediné album „Mechanické
zvíře“. Na nějaký čas se ztratili
z pódií i povrchu zemského, aby
před nedávnem opět vstali z čerstvě oprášené rakve a vrátili se na
prkna, která znamenají svět. Oni
sami označují svou hudbu jako
„noise – chanson“, s čímž by se
snad koneckonců i dalo souhlasit.
Jejich podivné šansony v podání
kláves, dvou tenor saxofonů, basy,
bicích, kytary a sugestivního Spiderova vokálu v sobě nesou cosi
apokalyptického a monumentálního zároveň. Je radost slyšet opět
písně pavoučího muže a jeho věrných druhů.
A o závěr PROSECKÝCH MÁJŮ
2016 se už tradičně postarají
místní patrioti, BBP – podzemní
orchestr. Pánové a dámy z tohoto
podivného orchestru zahájí klasickou hymnou festivalu, legendární
písní „Ty prosecké Máje“ a pak už
roztáhnou oponu noci a pozvou
vás do podivného freakshow našich životů. Z pódia se budou sypat
perly a záleží jen na vás, kdo bude

Sousedi

chytat, tančit a kdo poslouchat.
Zazní i zbrusu nové písně „Labutě
z Valdic“ pro Ivana Martina Jirouse a „Poslední rozhodnutí“ pro kytaristu MM, který opustil orchestr
i tento svět před necelými dvěma
lety. Na úplný závěr večera zazní
do noci už tradiční ukolébavka
a před vašima očima projede po
nebi trpaslík na hřbetě podivného
hlodavce. A bude čas jít spát.
Ale celý dvaadvacátý ročník a kouzlo alternativního proseckého hudebního hodokvasu i tohoto večera leží teprve před námi, přátelé!
Na viděnou v zahradě Pavana!
P. S.: Na místě samozřejmě nebude chybět ani pojízdná prodejna
alternativní a nezávislé hudby a literatury, kterou jinde nekoupíte –
POLÍ PĚT (www.polipet.cz) a povoz s ohnivou vodou i nealkem.
A stará dobrá tradice: vstup volný.
dr. Otto Sepl
foto: Konstantin a Otto

Těšte se
na Folkové
Podviní 2016
13. ročník Folkového
Podviní se uskuteční ve
čtvrtek 9. června od 16.30
hodin v parku Podviní
ve Vysočanech.
A na jaký program se můžete
těšit? Vladimír MIŠÍK a ČDG,
COP, TRIO MERTA, HRUBÝ,
FENCL, LAKUNA, D. N. A. Brno.
Vstup zdarma.
Více na www.podvini.cz
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INZERCE

NOVÉ BYTY
NA METRU KOLBENOVA
Bydlení v perspektivní lokalitě jen 3 minuty od stanice metra Kolbenova.
Projekt počítá s výstavbou 259 bytů v dispozicích od 1+kk do 4+kk.

REZERVUJTE SI BYT
JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM PRODEJE
SC-361561/01

WWW.BYTY-KOLBENOVA.CZ
Květen 2016
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Kde se vzali Američané v Praze?
Možná si s odpovědí na tuto otázku mohou lámat hlavu i ti, kterým historie druhé světové války není neznámá.
Všechno kolem vojáků americké armády, kteří projížděli Prahou v květnových dnech roku 1945, se dozvíte
14. května 2016 v ulici Nad Kolčavkou v Libni. Sem se – podobně jako loni – sjedou z iniciativy MČ Praha 9
nadšenci z klubů vojenské historie a v prostoru před pivovarem Kolčavka vám přiblíží zapomenuté dějinné okamžiky.

„A
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Tématické okruhy:
Ochrana ovzduší
Včely a včelařství
Nakládání s odpady
Život stromů
BESIP
Lidé a pes ve městě
Svozová technika
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František Čihák (*1876 – †1951) byl zaměstnancem Československých státních drah a pracoval na nádraží Praha-Vysočany. Komunistické přesvědčení ho přivedlo za nacistické okupace do ilegality
a podílel se na komunistickém odboji ve Vysočanech. V květnu
1945 zastával důležitou a nevděčnou funkci předsedy Revolučního
národního výboru ve Vysočanech.
Revoluční národní výbory vznikaly v roce 1945 v návaznosti na
Pražské povstání. Původně vznikaly spontánně, takže v některých
pražských čtvrtích jich bylo i několik. Teprve po 9. květnu byly zredukovány tak, že v každém pražském obvodu působil jeden. Revoluční
národní výbory nahrazovaly dočasně místní samosprávu na osvobozených územích a připravovaly organizaci veřejné správy podle
Košického vládního programu.
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čanech odzbrojovat Němce. Začal boj o vysočanské nádraží, na
kterém byl transport s padesáti
obrněnými vozy. Během boje
nabídli Němci příměří a žádali
podmínky kapitulace. Po jednání byl zákeřně zastřelen šéfpilot
Avie Rudolf Dalecký. Poté se
rozhořel prudký boj a Němci se
vzdali. Ve škole byl zřízen zajatecký tábor, kterým během bojů
prošlo 10 177 zajatců.

František Čihák
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Rudolf Dalecký
Pátý květen 1945. Na obchodech a veřejných budovách se
přemalovávají německé nápisy.
Vztyčují se československé vlajky. Začíná boj o budovu rozhlasu. Na mnoha místech Prahy se
bojuje. Ze středních a východních Čech se valí do Prahy nacistické tanky, aby rozbily vypuknuvší povstání. V Praze bylo
postaveno na 1600 barikád. Po
desáté hodině začínají ve Vyso-

Pražské povstání nabírá na síle,
střílí se, staví barikády, Pražané
odzbrojují demoralizované vojáky
wehrmachtu, zatímco skupiny SS
bojují tvrdě dál, není jejich průjezd Prahou vůbec jednoduchý,“
nastiňuje scénář válečných obrazů v ulici Nad Kolčavkou Tomáš
Gajdušek z Klubu vojenské historie Elbe, který setkání vojáků druhé světové války připravuje. Víc
však nechce prozradit.

tsk

V polovině dubna si Lázně Velichovky na východě Čech vybral za svoje
sídlo štáb skupiny německých armád Mitte, takzvané armády Střed.
Jejím velitelem byl polní maršál
Ferdinand Schörner. Uvádí se, že
Schörnerova armáda tehdy čítala
asi 900 tisíc vojáků, disponovala

zhruba 9400 děly a minomety,
2400 tanky a měla přes tisíc letadel. Byla tehdy jednou z posledních akceschopných součástí německé branné moci a samozřejmě
ovlivnila průběh květnového Pražského povstání.
„A o příměří s maršálem Schörnerem jedou z Plzně do Velichovek
jednat zástupci americké armády.
Jejich cesta vede přes Prahu (dokonce přes Libeň), ale protože

:M
ěs

Mise Velichovky

Američtí vojáci se v Libni objevili už loni při bitvě o místní pivovar

Jisté je jedno: 14. května můžete
Nad Kolčavkou od 10 hodin vidět
dobové vojenské tábory, vojenskou techniku, zbraně.
Od 14 a od 21 hodin vám pak vojáci americké armády, 1. československého samostatného polního
praporu, německé armády a místních obyvatel v rolích povstalců
přiblíží, co se odehrávalo v ulicích
Prahy v květnu roku 1945, když se
v nich zjevila kolona aut s bílou
hvězdou na dveřích.
K dobové atmosféře přispějí i kulisy rozmístěné v ulici, plakátní
plochy evokující čtyřicátá léta, německo-české nápisy…
„Máme rovněž příslib, že při
ukázce od 21 hodin zhasnou také
světla v ulici,“ dodává Tomáš
Gajdušek. „Právě tato noční akce
se více blíží historické pravdě,
protože podle záznamů Američané vyrazili z Plzně ve 21.30 hodin,
takže v Praze mohli být kolem třetí hodiny ráno.“ text a foto: mk
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kce, která se Nad Kolčavkou odehrála loni pod názvem Bitva o pivovar aneb setkání
spojenců nad Rokytkou, byla čirou fikcí. Také letos si pohrajeme
s historií, nicméně náš příběh
bude přece jen vycházet z reálných
poznatků,“ konstatuje místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský.
„Rádi bychom tímto počinem
vzdali hold všem, kteří v druhé
světové válce bojovali na naši svobodu, a připomněli odkazy statečných obyvatel Prahy 9. Za všechny
jmenujme alespoň Rudolfa Daleckého nebo Františka Čiháka.“

ř
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Doprovodný program:

Simulace jízdy v opilosti
Automobilový simulátor nárazu
Draví ptáci
Zahradnická škola Jarov – prodej květin
Opékání špekáčků

Květen 2016

ŽIVOT KOLEM NÁS

Letní tábor pro děti z Prahy 9 – dárek od městské části
Letos klub Harfica pořádá
pod záštitou městské části
Praha 9 již jedenáctý letní
tábor pro děti ze základních škol Prahy 9.

P

okud ještě nemáte pro své děti
zajištěný program na letní
prázdniny a chcete, aby strávily
kousek léta v přírodě, hraním her,
koupáním a smysluplnou zábavou, pošlete je s námi na tábor.
V letošním roce tábor proběhne
v Rekreačním areálu Poslův Mlýn
v Doksech. Rozlehlý rekreační
areál je situován na břehu Poselského rybníka s nádherným výhledem na hrad Bezděz.
Je to místo, které dětem nabízí
spoustu aktivit pro jejich vyžití
(tělocvičny a zrcadlový sál, dětská
hřiště s pískovištěm a prolézačkami, trampolíny, vzduchová tram-

polína, fotbalové a volejbalové
hřiště, koše na basketbal, pingpongové stoly vnitřní i vnější, ohniště, vlastní písčitá pláž, půjčovna společenských her a sportovních potřeb).
Tábor se koná ve dnech 30. 7. –
7. 8. 2016 a je určen všem dětem
ve věku 6/7 (absolvovaná 1. třída
ZŠ) až 15 let. Personálně je zajiš-

těn odbornými pracovníky klubu
a zdravotnicí. Pro děti je kromě
ubytování a dohledu odborných
pracovníků zajištěno stravování
(5x denně), drobné odměny a minimálně jeden celodenní výlet.
Přihlášku si můžete již od začátku
května vyzvednout u vedoucí klubu,
vaší sociální pracovnice nebo kurátorky na radnici MČ Praha 9, nebo

u pracovníků klubu Harfica na adrese Harrachovská 422. Počet míst je
omezen na 21 dětí, takže s vyzvednutím ani odevzdáním přihlášky
neotálejte. Čas pro odevzdání přihlášek je jen do konce června. Podmínkou pro účast dítěte na táboře je
jeho trvalé bydliště v Praze 9.
A protože příspěvek rodičů za dítě
na celý pobyt činí pouze 600 Kč,
nabízíme ho především dětem ze
sociálně slabších rodin.
Bližší informace získáte přímo
v klubu Harfica nebo u vedoucí
klubu Bc. Petry Slováčkové, DiS.,
tel.: 723 520 415. text a foto: ps

Z táborů pořádaných klubem Harfica v minulých letech

Květen
v Domě dětí
a mládeže

Bavte se s Knoflíkem

Dům dětí a mládeže,
Měšická 720, Praha 9 –
Prosek, tel.: 286 884 456,
fax.: 286 884 457, gsm:
605 486 587, e-mail:
info@ddmpraha9.cz,
www.ddmpraha9.cz.

6. 5. od 19.30: František Segrado - Dopisy z lásky a nenávisti (recitál)
10. 5. od 18.30: Švýcarsko vlakem – cestovatelský večer,
beseda a promítání s Marií Lollok Klementovou
11. 5. od 19.30: Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl (koncert)
12. 5. od 18.30: Amazonie – cestovatelský večer, beseda
a promítání s Marií Lollok Klementovou
13. 5.
Praha… a Knoflík žije… hudbou (pouliční hudební fest.)
15. 5. od 19.30: S úsměvem nepilota – divadelní představení, které se
hrdě hlásí k odkazu pánů Skoumala a Vodňanského
26. 5. od 19.30: Sotto Voce – koncert komorního pěveckého tělesa
7. 6. od 19.00: Ostrov Tenerife a nejzdravější strom Moringa
(přednáška s fotodokumentací)
8. 6. od 18.00: Hadrián z Římsů (divadelní představení)

Z

a muzikou na Májový minifest.
Tradičně, třetím rokem si můžete přijít rozšířit a zpestřit svůj
hudební vkus na openair akci Májový minifest, která se uskuteční
ve čtvrtek 19. května 2016 v parku
Přátelství od 17.30 hodin.
Výběr skupin a žánrů je tentokrát
velmi pestrý. Na poli elektro swin-

Kulturní a rodinné centrum Knoflík, Jablonecká 724,
Praha 9-Prosek, www.centrumknoflik.cz,
recepce@centrumknoflik.cz, tel.: 733 420 721.
Za kulturou

gu to nejdřív rozjedou Electro
Swing Allstars, které jste mohli
vidět i na minulém ročníku. Nováčkem bude EarFood, kteří se
zaměří na pop-rock-funk. Peckou
budou i Jamaron se svým stylovým folkem v kombinaci s hard
rockem.
Informace o dalších akcích najdete na našich webových stránkách.
mf


Další program

5. 5. od 18.30: Kvízový večer pro starší děti a dospělé
10. 5. od 19.00: Beseda o zdravé stravě
14. 5. od 10.00: Kurz klubu lidové tvorby – Jehelníček z pedigu
28. 5. od 10.00: Kurz Klubu lidové tvorby – Síťování 1.
V případě zájmu si prosím nezapomeňte své místo včas rezervovat.

Kulturní a rodinné centrum Knoflík

19.5.2016

Květen 2016

I letos nabízíme oblíbené nejen příměstské tábory
pro menší i větší děti. Podívejte se na naši nabídku
a nezapomeňte si včas rezervovat místo.
11. 7. – 15. 7. Hlavně že jsme na vzduchu 3 – příměstský tábor
18. 7. – 22. 7. Hledáme písničku 4 – příměstský tábor
23. 7. – 30. 7. Veveří (tábor pod stanem, v chatičce)
25. 7. – 29. 7. Hledáme písničku 5 – příměstský tábor
30. 7. – 2. 8. Vodní putování s Knoflíkem
22. 8. – 26. 8. Hlavně že jsme na vzduchu 4
22. 8. – 26. 8. Příměstský tábor s Legem a Bricks 4 Kidz – Komiksy
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Hurá, všichni na Podviňák aneb Sportovní den v pohybu
Letošní rok je Praha ve
znamení Evropského hlavního města sportu 2016.
A proto i každoroční oslava
dne dětí je ryze sportovní.
Program pro děti i rodiče v samostatných nebo
společných disciplínách je
připraven v areálu Sparty
v Podviní – Podvinný mlýn,
Praha 9 – Libeň (vstup
z ulice Kovářské) 31. května od 14 do 18 hodin.

Ú

častníci nemusí vlastnit speciální vybavení, to jim bude
v rámci projektu zapůjčeno. Sportovní odpoledne se uskuteční na
atletickém oválu Sparty, kde budou
v celém venkovním prostoru připravena stanoviště s jednotlivými
sporty. Z tradičních sportů zde najdete atletiku – štafetový běh, běh
přes překážky, hod oštěpem a skok
do dálky. Buď rychlejší než Spar-

Poznejte sportoviště v areálu Sparty v Podvinném mlýně
ťan! Přeskočíš se? Slalomový běh!
Človíčkův závod zdatnosti atd.
Těšit se můžete i na oblíbený florbal, vyzkoušet si hru s automatem
ve stolním tenisu, zaházet diskem
na discgolfový koš, zahrát si badminton, lakros, ringo atd.
Pro rodinné týmy bude připraven
kroket, pétanque a kuličky. Pro ty
nejmenší pak skákací pytle, letní
lyže, chůdy ad. Dočkat se můžete
i klasické a bungee trampolíny. Do
cíle dorazíme v 18 hodin!

Cena fair play
pro ragbisty Pragy
První dubnové pondělí se v budově České národní banky
předávaly ceny Českého klubu fair play za rok 2015.
Mezi těmi, co ceny přebírali, byli i ragbisté Eduard
Krützner starší a zástupce RC Praga Praha, kterým
byl předseda klubu Miroslav Fuchs.

H

lavní cenu Českého klubu fair play za rok 2015 získal basketbalový
trenér Jan Bobrovský. Jednasedmdesátiletý brněnský kouč a bývalý hráč byl oceněn za své celoživotní postoje. Zvláštní cenu klub udělil
někdejšímu polskému skokanovi na lyžích Adamu Malyszovi za pomoc
českému soupeři na dakarské rallye.
Diplom za celoživotní postoj převzal Eduard Krützner starší. V letech
1959 až 1972 byl reprezentantem v ragby, z toho osm let byl kapitánem
národního mužstva. Po ukončení aktivní činnosti se obětavě věnoval
trenérské práci, vychoval řadu dalších reprezentantů, působil rovněž
jako funkcionář v Mezinárodní ragbyové federaci. Muž, který se stal
jednou z legend českého ragby, v roce 2015 oslavil 80. narozeniny.
Dopis za příkladný čin převzali ragbisté týmu Praga B. Trenéři Pragy B
odmítli kontumační vítězství nad ragbisty Zlína, poté co soupeř nepřicestoval na říjnové prvoligové utkání. Zápas se odehrál v náhradním termínu a soupeř nebyl poškozený odebráním bodů v tabulce
a skórem 0:100.
text a foto: Petr Skála
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Proč si jít zasportovat?

Hlavním cílem akce je propagovat
sport, zdravý pohyb a všestranný
rozvoj, seznamovat děti s možnostmi sportovního vyžití. Ukázat
i rodičům přístupné sporty, cenově dostupné varianty správného
trávení volného času dětí i celých
rodin. Využít sportoviště a umožnit dětem spolu s rodiči seznámení
s nejrůznějšími sportovními disciplínami, které nabízí moderní
sportovní lehkoatletický areál.

Dětem pomůže zvýšit sebevědomí, upevnit zdraví, podpoří cílevědomost a disciplínu.
Spolu s rodiči si děti ověří, že
sport je přirozenou aktivitou a zábavnou činností každého dne.
Společná radost z pohybu vede
k lepšímu porozumění a soudržnosti v rodině. Tento projekt pomůže rodičům rozvíjet osobnost
dítěte, pomůže probudit v nich
zájem o sport a bude je motivovat
k lepším výkonům.
Sportovní den pořádá MČ Praha 9
a Magistrát hl. m. Prahy společně
s Domem dětí a mládeže Praha 9,
Bobovou dráhou Prosek a Lanovým centrem Proud.

Devítka v pohybu
Občanské sdružení Devítka v pohybu usiluje o správný
směr životního stylu obyvatel Prahy 9 a chce přivést lidi
k aktivnímu trávení volného času při sportu.

D

íky podpoře městské části
Prahy 9 sdružení získalo
zázemí pro jedinečný projekt
veřejných venkovních tréninků
v parcích. Kdokoliv si může přijít
zdarma zacvičit. Odborníci každému poradí jak začít. Tréninky jsou
rozděleny podle výkonosti na úplné začátečníky a pokročilé, je připraven speciální program pro maminky s dětmi a seniory. Vyberte si
ten „svůj“ a přijďte. Nezapomeňte
si zarezervovat místo na tréninku
na www.devitkavpohybu.cz.

Pondělí:
Trenérka Zuzana Kubáňová
9:30 Maminky
18:00 Funkční trénink
19:00 Běžecký trénink
Trenér Kuba
18:00 Kalisthenika
Úterý:
Trenér Jarda
18:00 Funkční trénink
19:00 Kalisthenika
Středa:
Trenérka Jarča
18:00 Funkční trénink
Trenérka Ilona
18:00–19:00 Jóga a pilates
Čtvrtek:
Trenér Kuba
18:00 Kalisthenika



foto: mk
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Taekwondo ITF – Czech Open 2016
Každoroční mezinárodní
klání v taekwondu ITF
Czech Open 2016 se konalo ve dnech 19. a 20. března 2016 v nymburském
sportovním centru. Závodů
se zúčastnilo 40 škol,
375 závodníků z 11 různých států. Prosecký oddíl
Dan-Gun nemohl chybět.

mít jednoho zástupce – Ondřeje
Svobodu. Ondřej na tomto ME
bude reprezentovat Českou republiku v týmových disciplínách, v soubojích jednotlivců a v sebeobraně.
Další závody, kterých se členové
školy Dan-Gun zúčastní, budou
závody pro členy střediska talentované mládeže. Závody se budou
konat opět v Nymburce 14. a 15.
pp
května 2016.

I

přes obrovskou konkurenci si
oddíl opět odvezl pár velmi cenných kovů – jednu stříbrnou a pět
bronzových medailí. Tato soutěž
byla i poslední prověrkou před
nadcházejícím mistrovství Evropy
v Soluni v Řecku, kde oddíl bude

Z březnového mezinárodního klání v taekwondu ITF Czech Open 2016 si
prosečtí závodníci odvezli jednu stříbrnou a pět bronzových medailí

Letní tábory
ve Freestyle Kolbenka

Superliga malého fotbalu
DRFG Superliga malého fotbalu odstartovala
premiérovou sezonou 2015–2016. Prvního ročníku se
účastní osm oblastních svazů. Jmenovitě Praha, Brno,
Most, Pardubice, Příbram, Jihlava, Blanensko, Milovice.

Léto na lyžích a snowboardu si mohou užít zájemci
ve Freestyle Kolbenka ve Vysočanech.

P

Cvičné sjezdovky ve Freestyle Kolbenka

foto: mk

N

ová sportovní hala vybavená nejnovějšími technologiemi připravila
pro děti program plný zábavy, aktivního pohybu a freestyle libůstek
v podobě velkých trampolín, skokanského můstku s dopadem do molitanových kostek, cvičné sjezdovky a další, to vše pod dozorem zkušených trenérů. Začátečníci se mohou naučit na lyžích nebo snowboardu,
zkušení jezdci vypilovat svou techniku. A samozřejmě nechybí zábavná
cvičení, soutěže a nevídané zážitky.
Každý tábor také nabízí možnost, aby se jeho účastník dostal
do sportovního oddílu Freestyle Kolbenka. Více informací na
www.freestylekolbenka.cz.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

11. 7.–15. 7. 2016 (5 dní)

10 volných míst

3 150 Kč

NOC V HAMAKÁCH

15. 7.–16. 7. 2016 (1 noc)

10 volných míst

590 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ
FREESKI KEMP

17. 8.–19. 8. 2016 (3 dny)

10 volných míst

2 900 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ
SNOWBOARDOVÝ KEMP

17. 8.–19. 8. 2016 (3 dny)

10 volných míst

2 900 Kč

FREESKI A SNB CONTEST

20. 8. 2016

NOC V HAMAKÁCH

Květen 2016

26. 8.–27. 8. 2016 (1 noc)

rávě Výběr Prahy se přestěhoval po podzimní části, kterou strávil v areálu
Na Hanspaulce, do Vysočan. Domácí utkání jarní části soutěže odehraje
na hřišti Zákostelní v areálu Sokolu Vysočany. Podle slov vedoucího týmu
Petra Píchy by zde chtěl najít domácí prostředí a přilákat do hlediště diváky.
Každé utkání máme v plánu koncipovat jako sportovně kulturní odpoledne
a připravit fanouškům něco víc než jen fotbal. Navíc se těšíme na širší rozměr
hřiště, který by měl napomoci atraktivnějšímu pojetí fotbalu, což se potvrdilo v prvním jarním kole, kdy Výběr Prahy deklasoval Blanensko 9:3.
Malý fotbal má v Praze velkou tradici, vždyť Hanspaulská liga se hraje
nepřetržitě od roku 1972 a všechny kategorie čítají okolo 800 týmů, což
je zhruba 10 000 aktivních fotbalistů. Není proto divu, že Praha díky své
obrovské základně je nejžhavějším favoritem prvního ročníku DRFG
Superligy. V průběžné tabulce zatím patří Pražanům dělené první místo s Mostem. Právě s tímto soupeřem změří své síly v dalším domácím
utkání 18. května od 16.30 hodin v přímém přenosu ČT SPORT.
Další podrobnosti a aktuality najdete na http://lmf.malyfotbal.cz/
a https://www.facebook.com/LMF.Praha.
David Pecka

FAFV

NABÍZÍME PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM PRO DĚTI

Fotbalová Akademie Františka Veselého

TÝDENNÍ CYKLUS:

nástup vždy v 9.00 a ukončení dne
v 17.hodin u hlavního vchodu Arény.
Stravování a pitný režim zajištěn
po celý týden v rámci programu.

TERMÍNY:
11.7. - 15. 7.
1. 8. - 5. 8.

25. 7. - 29. 7. 2016
15. 8. - 19. 8. 2016

SE ZAMĚŘENÍM
NA VŠESPORTOVNÍ
AKTIVITY, FOTBAL,
PLAVÁNÍ A ZÁBAVU.

CENA ZA TÝDEN:
Děti do 10 let
Děti 10-15 let

2.500 Kč
2.800 Kč

Maximální účast na týden
20 dětí, omezená kapacita.

150 Kč
10 volných míst

590 Kč

Kontakt:
M 724 659 404, E vesely@fafv.cz www.fafv.cz

Místo konání prázdninového programu:
ARENA SPARTA, Sportovní areál Podvinný Mlýn, Praha 9
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Soutěžte o vstupenky na zajímavé akce v O2 areně
Městská část Praha 9
připravila pro své
obyvatele soutěž o lístky
na zajímavé akce, které
se budou konat v O2 areně
v červnu.

V

yluštěte kvíz a odpovědi zapište do přiloženého kuponu,
který zašlete na adresu: Úřad MČ
Praha 9, oddělení kultury, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9.
Na obálku napište heslo „soutěž“.
Nebo ho můžete vhodit do schrán-

Vědomostní kvíz
„spisovatelský“

ky na recepci úřadu městské části. Do slosování budou zahrnuty
všechny správné odpovědi, které
zašlete nebo doručíte do 20. května 2016 včetně.
Losování výherců se uskuteční
23. května 2016. Výherci, kteří
dostanou po dvou vstupenkách
na některou z červnových akcí
v O2 areně, budou kontaktováni
telefonicky. Při předání vstupenek
se musí prokázat platným občanským průkazem s trvalým bydlištěm v Praze 9 v působnosti úřadu
Sokolovská 14/324.

1. S dokumentární pravdivostí líčí
dny podzimu roku 1938 v Kolbence román Hra s ohněm. Kdo ho
napsal?
a) Eduard Štorch
b) Marie Pujmanová
c) Václav Křístek
2. V letech 1944 a 1945 byl v továrně ČKD v Praze 9 totálně nasazen publicista Ludvík Souček, autor sci-fi povídek a románů. Jaké
bylo později jeho povolání?
a) zubní lékař
b) projektant
c) fotograf

Odpovědní kupon:
Ke každé otázce doplňte správnou odpověď v podobě písmene a), b) nebo c):

1.......

2.......

3.......

3. Jako pomocný dělník v ČKD působil po maturitě v roce 1943 také
spisovatel Jan Otčenášek. To pak
využil ve svých prózách s tématikou války. V kterých?
a) Vzkříšení a Hrobové mlčení
b) Život poté a Reflektor doby
c) Romeo, Julie a tma a Kulhavý
Orfeus

Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail (nepovinný údaj): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rád(a) bych lístky na tuto akci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O co soutěžíte?

8. června: Vivaldianno
16. června: Paul McCartney
18. června: The Lord of the Rings
30. června: Black Sabbath
mk

SC-351741/05

INZERCE

Nová gynekologická ordinace
na Proseku poskytující
komplexní ambulantní péči
dívkám a ženám v oborech
gynekologie a porodnictví
a dětská gynekologie.
MUDr. Eva Dědicová
Kytlická 779/19 Praha 9 – Prosek
tel.: 727 988 858
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www.gyned.cz

Přijímáme nové dospělé
i dětské pacientky!

SC-361223/03

SC-361578/01

více informací (smluvní pojišťovny,
ordinační hodiny, ceník)
na www.gyned.cz
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INZERCE

ZUBNÍ ORDINACE

MUDr. Zuzana Střelcová

Probíhá zápis dětí do
soukromé montessori školky
na školní rok 2016/2017.

• Opravy všech značek šicích strojů a overlocků
• Revize a opravy elektrospotřebičů a nářadí

Jedinečná příležitost, jak
v harmonickém prostředí rozvíjet
osobnost dítěte. Kontaktujte nás
a přijďte se podívat.

Albina KASHKAROVA
realitní makléř

inzerat_44x30.indd 6

Autorizovaný servis Singer
Klapkova 74, Praha 8, tel.: 272 773 079
www.singerservis.cz

13.08.15 19:23

www.ceskydomov.cz

www.klubmontessori.cz
tel.: 604 708 572
MASÁŽE CERAGEM
SUCHÁ PEDIKŮRA - MANIKŮRA
Dlouholetá praxe - 20 let
U metra Střížkov

PLYNAŘ
INSTALATÉR
TOPENÁŘ

Vysočanská 243/113
Tel.: 604 35 20 18
www.pedikura-prosek.cz

MONTÁŽ A OPRAVA ROZVODŮ,
PLYNOSPOTŘEBIČŮ A PLYNOVÉ REVIZE
Vladimír Tymeš, tel.: 603 937 032

SC-361460/02

SC-351821/05

774 849 270

SC-351475/06

OPRAVY A PRODEJ

kromě jiného pro svoje klienty nabízím

Volejte ještě dnes:

www.pedikura-vinor.cz

ŠICÍ STROJE

NADSTANDARDNÍ SERVIS
OD MAKLÉŘE Z PROSEKA
STĚHOVACÍ VŮZ
S ŘIDIČEM ZDARMA

Tel.: 776 234 576

SC-361487/01

Žacléřská 1040/1, Praha 9
mob. tel.: (+420) 724 375 755
e-mail: hostalek@akhostalek.cz
www.akhostalek.cz

SC-361416/02

SC-361238/03

každé úterý od 19:00
a ve čtvrtek od 19:30

Pedikúra

V KLIDU VAŠEHO DOMOVA
Na objednání přijedu
až k vám domů
Mokrá pedikúra
SC-361591/01

Jednorázový vstup: 140 Kč
10-ti vstupová permanentka: 1 200 Kč

SC-361557/01

LENKOU NOVOTNOU

Sokolovská 304, Praha 9
„Vysočanská poliklinika“
tel.: 266 006 189

SC-361523/01

Bezpečně, profesionálně
a rychle prodáme
Vaši nemovitost.
Nemovitostmi se zabýváme
přes 15 let. V ceně je zároveň
kompletní právní servis.
Těšíme se na Vás!

prostory TJ SOKOL PROSEK
Na Proseku 6/15 | Praha 9

e-mail: delfinek.lenka @ seznam.cz
tel.: +420 723 011 582

ZUBNÍ
ORDINACE
„Vysočanská
poliklinika“
OZNAMUJE
OZNAMUJE
PŘÍJEM
NOVÝCH
PŘÍJEM PACIENTŮ
PACIENTŮ
tel.: 266 006 189

SC-351666/05

YOGA
S

Sokolovská 304

Advokátní a Realitní
kancelář pro Prahu 9
JUDr. Robert HOŠŤÁLEK

VYB
BER
RTE SI NOV
VÉ AUTO NEB
BO NO
OVO
OU MO
OTO
TOR
RKU
NA NEJVĚTŠÍ MOTORISTICKÉ VÝSTAVĚ V ČR

VÝPRAVNÝ MUZIKÁL
PRO VELKÉ I MALÉ

11.�—�12. 6. 2016

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
APLIKACE

VŠECHNY ZNÁMÉ PÍSNĚ

ZDARMA

J. UHLÍŘE A Z. SVĚRÁKA

PRAHA 8

PŘEDP
ED
DPRO
DP
ROD
RO
ODE
DEJ
J

VSTU
UPE
PEN
NEK

Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová,
R. Genzer, M. Suchánek, A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková,
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SC-361580/03

w w w. AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z

SC-351899/35

V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová, M. Pleštilová a další
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Základní umělecká škola Praha 9

Prosek
U Prosecké školy 92, Praha 9 • tel.: 286 886 138
www.zuspraha9.cz
Přijímáme předškoláky, školáky a studenty do uměleckých oborů pro školní
rok 2016/2017 ve dnech 9. a 10. května a 8. a 9. června 2016, vždy od 14 – 18 h.
klavír, housle, kytara klasická, elektrická a baskytara, akordeon,
elektrické klávesy, příčná a zobcová flétna, klarinet, saxofon,
trubka, pozoun, violoncello, zpěv klasický a populární, bicí
nástroje, příprava na hudební konzervatoře

ní

b
Hude

ně
r
á
r
e
t
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ký
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i
t
a
dram

í
n
č
e
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ný
r
a
v
t
Vý

kresba, malba,
grafika,
modelování,
objektová
a akční tvorba,
keramika,
digitální fotografie
a nová média
příprava ke studiu
na středních a vysokých
uměleckých školách
SC-361461/01

dětské divadlo, kultura jazykového
a pohybového projevu, vytváření
předpokladů pro veřejné vystupování,
příprava na umělecké školy

klasický, lidový
a současný tanec,
příprava na taneční
konzervatoře, irský
tanec a irský step
(možnost účasti
na mezinárodních
soutěžích, skládání
výkonnostních
zkoušek)

